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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Keputusan dan Pengambilan Keputusan  

a. Pengertian Keputusan  

Keputusan adalah bentuk pemecahan masalah yang dilakukan setelah 

memilih satu dari berbagai alternatif yang dibuat. Sementara itu, pengambilan 

keputusan adalah pemilihan alternatif yang paling baik dari sekian banyak 

alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai pemecahan masalah.
14

  

Pengertian yang hampir sama juga dijelaskan oleh Didin Kurniadin dan 

Imam Machali keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya 

dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

mengenai apa yang dilakukan dan seterusnya mengenai unsur perencanaan. 

Terutama, keputusan itu dibuat untuk menghadapi masalah-masalah atau 

kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah digariskan atau penyimpangan 

serius terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
15

  

Keputusan merupakan unsur yang sangat penting bakat kepemimpinan 

seseorang dapat dilihat dari kemampuannya mengambil keputusan yang tepat. 

Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima.
16

  

                                                           
14

 Hendra Riofita, Perilaku Organisasi, (Pekanbaru:Cv Mutiara Pesisir, 2015), hlm.36-37 
15

 Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan, (Jogjakarta:PT.Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.322-323 
16

 Ibid, hlm.323 
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Menurut Irham fahmi keputusan adalah proses penelusuran masalah yang 

berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada 

terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya 

dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. 

Oleh karena ini begitu begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya 

rekomendasi yang yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya 

kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam 

melakukan pengkajian masalah. 
17

 

Menurut James A.F. Stoner keputusan adalah pemilihan diantara 

alternatif-alternatif seperti:
18

 

a. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 

b. Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang 

terbaik. 

c. Ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makain 

mendekatkan kepada tujuan tersebut.  

Selanjutnya, Prof Dr.Prajudi, SH dalam Hendra Riofita  mengatakan 

bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang 

suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus 

                                                           
17

 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),hlm.233 
18

 Hendra Riofita, Op.Cit, hlm. 116 
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diperbuat guna mengatasi masalah masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan 

pada suatu alternatif. 
19

 

Dari defenisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa keputusan merupakan 

suatu pemechaan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui 

pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif.  

b. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan mempunyai beberapa pengertian. Menurut James 

A.F Stoner dalam Hendra Riofita  mengatakan bahwa pengambilan keptusan 

adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara 

pemecahan masalah
20

. Terry mengartikan pengertian pengambilan keputusan 

sebagai pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Siagian 

mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan 

sistematis terhadap suau masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan 

yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut 

perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
21

 

Menurut Mckeachi pengambilan keputusan adalah pertimbangan 

beberapa tujuan dan pengukuran atas kemungkinan keberhasilan dari beberapa 

alternatif yang diketahui. Willian Biddle menyatakan bahwa pengambilan 

keputusan merupakan selection of proposed action to solve the problem yaitu 

pilihan dari tindakan yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan. Pengambilan 

                                                           
19

 Hendra Riofita, Op.Cit, hlm. 116 
20

Hendra Riofita, Op.cit ,hlm.117 
21
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15 

keputusan sesunguhnya merupakan pembuatan pilihan atas dua atau lebih 

alternatif yang ada. Hal ini dilakukan sebagai reaksi terhadap suatu masalah yang 

dihadapi. Setidaknya, ada kesenjangan antara keadaan yang diinginkan yang 

menuntut pilihan tindakan yang dilakukan. 

Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah bentuk 

pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya 

melalui mekanisme tertentu. Dengan harapan akan menghasilkan sebuah 

keputusan yang terbaik. Penyusunan model keputusan adalah suatu cara untuk 

mengembangkan hubungan-hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan 

ke dalam suatu model matematis, yang mencerminkan hubungan yang terjadi 

diantara faktor-faktor yang terlibat. Apapun dan bagaimanapun prosesnya, suatu 

tahapan yang paling sulit dihadapi pengambil keputusan adalah dalam segi 

penerapannya karena dalam hal ini pengambil keputusan perlu meyakinkan semua 

orang yang terlibat, bahwa keputusan tersebut memang merupakan pilihan terbaik 

sehingga akan merasa terlibat dan terikat pada keputusan tersebut. 
22

 

Dari pengertian dan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

pengambilan keputusan merupakan sebuah proses pemilihan alternatif-alternatif 

keputusan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun masalah 

yang dihadapi disini adalah masalah pengambilan keputusan oleh mahasiswa 

dalam menentukan keputusan memilih program konsentrasi pada Jurusan 

                                                           
22
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Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam pengambilan keputusan juga memerlukan kreativitas yang harus 

ditingkatkan dari waktu ke waktu. Ada 2 jenis kreativitas penting dalam pengambilan 

keputusan, yaitu : 

1. Potensial kreatif 

Ini biasanya digunakan bila dihadapkan pada masalah pengambilan 

keputusan yang menuntut pemecahan dengan cara yang berbeda atau 

kreatif. 

2. Model Kreatifitas tiga komponen 

Pengambilan keputusan pada dasarnya menuntut keahlian, keterampilan 

berfikir kreatif dan motivasi intrinstik. Kreativitas dalam mengambil 

keputusan akan semakin tinggi bila ketiga komponen ini semakin baik.  

c. Disonasi Setelah Keputusan  

Salah satu tindakan yang hampir selalu menimbulkan disonasi adalah 

pengambilan keputusan. Ketika kita harus memilih dua alternative. Pilihan akhir 

kita biasanya tidak konsisten (tidak sesuai) dengan setidaknya beberapa keyakinan 

kita. Setelah kita mengambil keputusan, semua aspek yang baik dari alternative 

yang tidak dipilih dan semua aspek yang baik dari alternative yang tidak dipilih 
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dan semua aspek baru dari alternative yang dipilih adalah tidak konsisten dengan 

keputusan. 
23

 

Kita bisa mengurangi disonasi ini dengan menaikan evaluasi kita terhadap 

alternative yang tak dipilih. Setelah membuat keputusan, kita cenderung 

memperbesar rasa suka kita terhadap apa yang kita pilih dan menurunkan rasa 

suka kita terhadap apa-apa yang tidak kita pilih.  

d. Kajian Islam Tentang Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah pemilihan alternatif 

dalam suatu masalah diantara alternatif-alternatif yang ada. Dalam penetapan 

pengambilan keputusan harus disertai dengan pemikiran yang matang dengan 

mengumpulkan informasi yang ada serta memutuskan keputusan yang sesuai atau 

juga dengan musyawarah bersama. Sehingga keputusan yang diambil pun sesuai 

dan tidak hanya mengikuti hawa nafsu semata. Firman allah dalam surat Yusuf 

ayat 80: 

 

Artinya : Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf 
[761]

 

mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah 

yang tertua diantara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa 

sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama 

Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku 

tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan 

                                                           
23

 Shelley E.Taylor, dkk, Psiklogi Sosial (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm.171 



 

 

18 

kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan terhadapku. 

Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya."
24

 

 

Dalam firman allah SWT tersebut dijelaskan bahwa perlu melakukan 

rundingan dengan cara musyawarah bersama untuk menentukan hasil yang  sesuai 

dengan keputusan bersama. Tidak hanya seorang pemimpin ataupun ketua yang 

berhak memutuskan sendiri segala keputusan yang ia putuskan, namun kehadiran 

lingkungan sekitar juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sebab pola 

fikir seseorang dengan orang lain tidaklah selalu sama.  

Sebagaimana firman allah dalam surat Al-Qalam ayat 36: 

 

Arinya : Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu 

mengambil keputusan?
25

 

 

e. Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan berfungsi sebagai pangkal permulaan dari semua 

aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara 

kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Selain itu 

pengambilan keputusan juga bersifat futuristik, artinya bersangkut paut 

denganmasa yang akan datang, dimana efeknya atau pengaruhnya berlangsung 

cukup lama. 
26

  

                                                           
24

Al-Qu’anur Karim  Surat Yusuf Ayat 30 
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Al-Qu’anur Karim  Surat Al-Qalam Ayat 36 
26
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f. Proses Pengambilan Keputusan  

Teori real life choice menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

manusia melakukan atau membuat pilihan-pilihan diantara sejumlah alternatif. 

Pemilihan dan pengambilan keputusan merupakan dua tindakan yang sangat erat 

kaitanya dengan kehidupan manusia. 
27

 

Jika dipahami lebih mendalam, sesungguhnya pengambilan keputusan 

melewati suatu proses pengambilan keputusan yang terkait dengan situasi, kondisi, 

pertimbangan, berfikir, menaksir, memilih, dan memprediksikan sesuatu. Pilihan 

atau alternatif yang dihadapi oleh setiap orang sering berlainan, demikian pula 

dalam hal akibat, resiko, maupun keuntungan dari pilihan yang diambilnya. Hal 

inilah yang menyebabkan pengambilan keputusan antara individu yang satu 

dengan yang lain berbeda. 
28

 

Proses pengambilan keputusan diawali ketika seseorang berada dalam 

situasi pengambilan keputusan. Penanganan yang tepat terhadap situasi 

pengambilan keputusan juga akan menentukan suatu proses pengambilan 

keputusan. Situasi pengambilan keputusan terjadi atau muncul dalam diri 

seseorang ketika ia dihadapkan dengan permasalahan dan beberapa alternatif atau 

pilihan sebagai jawaban dari permasalahanya. Selanjutnya, dari beberapa alternatif 

jawaban tersebut, ia mulai mempertimbangkan, berfikir, menaksir, memprediksi, 
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dan menentukan pilihan. Tahap menentukan pilihan terhadap alternatif yang ada 

merupakan tahap penting dalam proses pengambilan keputusan. 
29

 

Robbin memberikan enam langkah dalam proses pengambilan keputusan 

yaitu, menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasi 

bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, evaluasi alternatif, dan memilih 

alternatif terbaik. 
30

 

Menurut Hasan, proses pengambilan keputusan harus melalui beberapa 

tahap dimana setiap tahap merupakan kerangka dasar yang dapat dikembangkan 

menjadi beberapa sub tahap yang lebih khusus dan lebih operasional. Pada 

dasarnya proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
31

 

1. Mengidentifikasi masalah  

Permasalahan terlebih dahulu harus dibuat jelas apakah itu memang 

masalah atau sekedar isu. Masalah disini adalah persoalan yang harus 

dipecahkan sedangkan isu adalah persoalan yang perlu dibicarakan (tidak 

harus dipecahkan). 

2. Menganalisis masalah 

Penyebab timbulnya masalah harus diketahui melalui data dan informasi. 

Dalam hal ini, fungsi unit pengolah data sangat penting sebab 

kemungkinan akan ada informasi yang masuk yang tidak dapat 

dipertanggung jawabkan dalam menyelesaikan masalah. 
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Op .cit,hlm.325 
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Op .cit, hlm.325 
31

Hendra Riofita, Op.cit, hlm.123 



 

 

21 

3. Membuat beberapa alternatif pemecahan masalah  

Membuat alternatif-alternatif pemecahan masalah haruslah berdasarkan 

penyebab timbulnya masalah. Setiap alternatif harus ditunjukan kekurang 

dan kelebihannya.  

4. Penilaian dan pemilihan alternatif  

Setelah alternatif ditentukan, evaluasi dilakukan pada setiap alternatif 

tersebut kemudian dikembangkan dan dipilih sebagai alternatif yang 

terbaik dalam hubungannya dengan sasaran atau tujuan yang hendak 

dicapai. Bidang ilmu statistik dan riset operasi merupakan model yang 

baik untuk menilai berbagai alternatif yang telah dikembangkan. 

5. Melaksanakan keputusan  

Jika alternatif terbaik telah dipilih, keputusan harus diterapkan. Namun 

demikian, sering kali keputusan yang baik sekalipun mengalami 

kegagalan karena tidak diterapkan dengan benar.  

6. Evaluasi dan pengendalian  

Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa 

yang diharapkan dari keputusan yang diambil terealisasi. Penilaian 

didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.  
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g. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan  

Dasar pengambilan keputusan tergantung kepada permasalahan. George 

R.Terry menyebutkan dasar-dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut 

:
32

 

1. Instuisi  

Pengambilan keputusan berdasarkan instuisi atau perasaan memiliki sifat 

objektif, sehingga mudah terkena pengaruh.  

2. Pengalaman  

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman bermanfaat bagi 

pengetahuan praktis. Berdasarkan pengalaman seseorang dapat 

memprediksi keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung dan 

ruginya, baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Disamping itu, 

berdasarkan pengalaman, seseorang dapat pula menduga masalah 

sehingga walaupun melihat sepintas sudah dapat menduga cara 

penyelesainnya.  

3. Fakta  

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan 

yang sehat, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap 

pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat 

menerima keputusan dengan rela dan lapang dada. 
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4. Rasional  

Pada pengambilan keputusan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat 

objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil 

atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga mendekati kebenaran. 

Pada pengambilan keputusan secara rasional ini terdapat beberapa hal, 

sebagai berikut: 

b. Kejelasan masalah : tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. 

c. Orientasi tujuan : kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. 

d. Pengetahuan alternatif : seluruh alternatif diketahui jenisnya dan 

konsekuensinya. 

e. Preferensi yang jelas : alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. 

f. Hasil maksimal : pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil 

ekonomis yang maksimal. 

h. Perubahan dalam Keputusan  

Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan tentu tidak selamanya 

berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum dampak 

perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokan menjadi dua kelompok 

perubahan yaitu: Pertama Incremental Changes, merupakan dampak perubahan 

keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang 

akan terjadi ke depannya tentu berdasarkan data-data yang terjadi dimasa lalu. 
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Kedua Turbelence Change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi 

perubahan yang sulit untuk diperkirakan. 
33

 

i. Kualitas Keputusan  

Kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan 

tersebut yang telah diaplikasikan atau diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya 

secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Penilaian secara maksimal 

tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggung jawabkan 

kebenarannya dari pada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu 

untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diujji secara 

pendekatan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  

j. Pengambilan Keputusan dalam Berbagai Kondisi  

Pertama, kondisi pasti dimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

adalah berlangsung tanpa banyak alternatif, keputusan yang diambil sudah jelas 

pada fokus yang dituju. Kedua , kondisi tidak pasti pada kondisi seperti ini proses 

lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih komplek dalam artian keputusan yang 

dibuat belum diketahui nilai atau hasil yang akan diperoleh. Ketiga , kondisi 

konflik pada kondisi konflik maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan 

menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Dalam 

keadaan seperti ini lahirnya keputusan sebelumnya telah telah diawali dengan 

keadaan yang saling bertentangan antar satu pihak dengan pihak lainnya.  
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k. Karakteristik Pengambil Keputusan  

Latar belakang karakteristik ini menjadi bagian yang dominan untuk 

dikaji. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 

Pertama takut pada resiko, karakteristik ini adalah dimana seseorang 

sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya bahkan ia cenderung begitu 

tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul jika 

keputusan diaplikasikan. Kedua hati-hati pada resiko, karakteristik seperti ini 

adalah dimana seseorang sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala 

dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan.  

2. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan  

Banyak pendapat yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan atau pilihan terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah keputusan dalam 

memilih program konsentrasi. Diantaranya adalah menurut pendapat  Muhaimin dkk 

yang menyebutkan bahwa pengambilan keputusan itu  dipengaruhi oleh  dua faktor 

yaitu internal dan eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari kognitif, motif, dan 

sikap. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kesan, impresi, perasaan atau konsepsi 

yang ada pada orang terrsebut.
34

 

Menurut siagian dalam buku karangan Didin Kurniadin dan Imam Machali 

menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa memengaruhi proses pengambilan 

keputusan. Pertama, aspek internal terdiri dari pengetahuan, kepribadian. Kedua 
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aspek eksternal yang terdiri dari kultur dan orang lain (orang Tua, dan Kelompok 

Teman Sebaya)
35

. 

a. Kognitif  

Seperti yang kita ketahui bahwa kognitif merupakan kemampuan yang 

muncul dari dalam diri manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Ilmu 

pengetahuan dan penguasaan teknologi yang dimiliki akan mampu mengantarkan 

pada keputusan yang akan diambil oleh mahasiswa khususnya dalam pemilihan 

mata kuliah konsentrasi. Kognitif atau penguasaan ilmu pengetahuan yang 

dikuasai oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi tentunya melalui suatu 

proses secara bertahap. Hasil belajar merupakan gambaran dari penguasaan ilmu 

pengetahuan yang dikuasai oleh mahasiswa, sehingga dari hasil belajar mahasiswa 

mampu menentukan konsentrasi yang akan dipilih. 

Selain itu juga faktor kognitif ini adalah segala upaya yang menyangkut 

aktivitas otak yang termaksud kedalamnya adalah :
36

 

a. Pengetahuan, hafalan, dan ingatan 

b. Pemahaman  

c. Penerapan 

d. Analisis 

e. Sintensis 

f. Penilaian, penghargaan, dan evaluasi.  
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b. Sikap  

Sikap atau dalam bahasa inggris disebut attitude adalah suatu cara 

bereaksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan 

cara tertentu terhadap sesautu perangsang atau situasi yang dihadapi. Ellis 

mengemukan tentang sikap itu sebagai berikut 
37

 

“Attitude invlove some knowledge of situation. However, the essential 

aspect of the attitude is found in the fact that some characteristic feeling or 

emotion is experienced, and as we would accordingly expect, some defenite 

tedency to action is associanted. Jadi menurut Ellis , yang sangat memegang 

peranan penting di dalam sikap ialah faktor perasaan dan emosi, dan faktor kedua 

adalah reaski atau respons, atau kecenderungan untuk bereaksi. Dalam beberapa 

hal sikap merupakan penentu yang penting  dalam tingkah laku manusia. Sebagai 

reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan senang (like) dan tidak senang 

(dislike). 
38

 

Tiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu 

perangsang. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ada pada individu masing-

masing seperti adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, 

intensitas, perasaan dan juga situasi lingkungan. Begitu juga sikap pada diri 

seseorang terhadap sesautu yang sama dan mungkin juga tidak sama. 
39
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Melaui sikap, kita memahami proses kesadaran yang menentukan 

tindakan nyata dan tindakan yang mungkin dilakukan individu dalam kehidupan 

sosialnya. Menurut Eagly dan Chaiken dalam buku karangan A.Wawan dan Dewi 

M mengemukakan bahwa sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi ke dalam 

proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang 

disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap objek diekpresikan dalam bentuk 

respon kognitif, afektif (emosi) maupun perilaku.
40

 

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan organisasi pendapat, 

keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai 

adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 

membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. 

Sedangkan menurut Djaali sikap adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan 

dengan objek tertentu.
41

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sifat 

adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu yang 

dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, 
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peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan maupun tidak menyenangkan. 

Adapun ciri-ciri dari sikap adalah sebagai berikut:
42

 

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan obyeknya. Sifat ini 

membedakannya dengan motif-motif biogenis seperti lapar, haus, 

kebutuhan akan istirahat. 

2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap 

dapat berubah pada oranng-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan 

syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.  

3. Sikap tidak berdiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu 

terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau 

berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat 

dirumuskan dengan jelas. 

c. Motif atau Motivasi  

Kata “Motif “, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya pengerak dari dalam 

dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan.
43

 Motif adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu. Atau seperti yang katakan oleh Sartain dalam 

bukunya psychology Understanding of Human Behavior motif adalah suatu 

                                                           
42

Wawan dan Dewi, Op.Cit, hlm.34-35 
43

 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm.73 



 

 

30 

pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah 

laku atau perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang.
44

 Pengertian motif tidak 

dapat dipisahkan dari kebutuhan. Seseorang atau suatu organisme yang berbuat 

atau melakukan sesuatu, sedikit banyaknya ada kebutuhan di dalam dirinya atau 

ada sesuatu yang hendak dicapainya.  

Dalam dunia pendidikan, untuk mempermudah mempelajari motif 

dilakukan klasifikasi. Berikut ini adalah diatara ahli yang melakukan klasifikasi 

motif. Pertama, Woodworth dan Marquis, kedua orang ini membagi motif menjadi 

tiga macam:
45

 

1. Motif organis, yaitu motif-motif yang berhubungan dengan kebutuhan-

kebutuhan biologis individu, seperti motif-motif untuk makan, minum, 

seks, beristirahat, bergerak, dan lain-lain.  

2. Motif objektif, yaitu mencakup motif-motif lain yang bukan sekedar 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atasnya, seperti motif-motif belajar, 

bekerja, beragama, berlibur dan lain-lain.  

3. Motif darurat, yaitu motif-motif yang timbul dalam keadaan darura, 

genting, kritis, dan semua hal itu menuntut suatu tindakan yang cepat, 

seperti motifmotif berlari menyelamatkan diri dari bahaya yang 

mengancam jiwanya, berteriak meminta tolong orang lain, dan lain-lain.  
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Kedua, S.S Chauhan. Ahli ini membagi motif menjadi tiga golongna yaitu 

sebgai berikut:
46

Motif fisiologis, yaitu motif yang sangat esensial untuk 

melangsungkan hidup individu, seperti motif-motif makan dan minum, seks, 

metabolisme, emosi, dan kehangatan.  

1. Motif sosial, yaitu motif-motif yang dipelajari dalam lingkungan sosial 

yang dipengaruhi oleh warisan kultural dan pandangan hidup bangsanya, 

seperti motif belajar. 

2. Motif personal, yaitu motif yang berkaitan dengan proses sosialisasi 

manusia seperti motif-motif yang berhubungan dengan interse, sikap, 

nilai, tujuan, dan konsep diri.  

Berawal dari kata “Motif” itu, maka Motivasi dapat diartikan sebagai 

daya pengerak yang telah menjadi aktif. Menurut M.c Donalld, dalam Sadirman 

disebutkan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “Feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. 
47

 Dari pengertian yanng dikemukan oleh Mc. Donald ini 

mengandung tiga elemen penting. 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam sistem “Neourophhysiological” 

yang ada pada organisme manusia.  
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2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa atau feeling, afeksi 

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan 

kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah- laku 

manusia.   

3. Motivasi akan dirangsang karena ada tujuan. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. 

Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 

kemunculannya karena terangsang atau terdorong oleh adanya unsur 

lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal 

kebutuhan.  

 Ketiga elemen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi itu 

sebagai suatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, perasaan dan juga emosi, untuk 

kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena 

adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. 
48

 

d.  Kelompok Teman sebaya 

Menurut Nurwakidah didalam Skripsinya menyebutkan bahwa Teman 

menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu kawan, sahabat, orang yang 

berasama-sama bekerja (berbuat, berjalan) lawan (bercakap-cakap), sesuatu yang 

menjadi pelengkap (pasangan). Tidak dipungkiri kenyataannya lingkungan 

pergaulan dalam kelompok cukup memberi pengaruh pada diri seorang individu 
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dalam memilih jurusan dalam hal ini (program konsentrasi) hal ini terkait dengan 

psikologi remaja yang ingin keberadaan mereka diakui dalam sebuah kelompok 

salah satunya adalah kelompok bermain atau teman sebaya.
49

 

Secara sosiologis istilah kelompok mempunyai pengertian sebagai suatu 

kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi, di mana 

dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Johnson dalam Purwo Hesti 

Habsari menyatakan bahwa kelompok meliputi dua atau lebih manusia yang 

diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para 

anggotanya. 
50

 

Menurut Ivor Morrish dalam Purwo Hesti Habsari  kelompok teman 

sebaya adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah individu yang sama, individu-

individu anggota kelompok teman sebaya itu mempunyai persamaan-persamaan 

dalam berbagai aspeknya. Persamaan yang penting terutama terdiri atas persamaan 

usia dan status sosialnya.
51

  

Kelompok teman sebaya adalah kelompok persahabatan yang mempunyai 

nilai-nilai dan pola hidup sendiri, di mana persahabatan dalam periode teman 

sebaya penting sekali karena merupakan dasar primer mewujudkan nilai-nilai 
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dalam suatu kontak sosial. Disamping itu juga mempraktekkan berbagai prinsip 

kerja sama, tanggungjawab bersama, persaingan yang sehat dan sebagaianya. Jadi 

kelompok teman sebaya merupakan media bagi anak untuk mewujudkan nilai-nilai 

sosial tersendiri dalam melakukan prinsip kerjasama, tanggung jawab dan 

kompetisi. 

Secara sosiologis kelompok teman sebaya termasuk dalam kelompok 

primer, kelompok primer adalah keelompok yang ditandai cirri-ciri kenal 

mengenal antara anggota-anggotanya serta kerja sama erat bersifat pribadi. 

Sebagai salah satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah 

peleburan individu-individu ke dalam kelompok-kelompok, sehingga tujuan 

individu menjadi tujuan kelompok.  

Menurut Soekanto dalam Purwo Hesti Habsari  Salah satu sifat utama 

hubungan-hubungan primer, adalah kesamaan tujuan dari individu-individu yang 

tergabung di dalam kelompok. Satu di antara tujuan bersama tadi adalah hubungan 

antar individu tersebut. Persamaan tujuan berarti bahwa individu yang 

bersangkutan mempunyai keinginan dan sikap yang sama, sehingga mereka 

berusaha untuk mempunyai tujuan yang sama pula. 
52

   

Bagi anak, kelompok sebaya ialah kelompok anak- anak tertentu yang 

saling berinteraksi. Setiap kelompok memiliki peraturan-peraturanya sendiri, 

tersurat maupun tersirat, memiliki tata sosialnya sendiri, mempunyai harapan-
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harapannya sendiri bagi para anggotanya. Setiap kelompok sebaya juga 

mempunyai kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, perilaku, bahkan bahasa sendiri. 

Kelompok sebaya merupakan lembaga sosialisasi yang penting disamping 

keluarga, sebab kelompok sebaya juga turut serta mengajarkan cara- cara hidup 

bermasyarakat.
53

 

Menurut Ihromi dalam Purwo Hesti Habsyari Ketika sesorang menginjak 

masa remaja agen sosialisasi teman sebaya (peer group) didalam sosialisasi oleh 

peer groupnya menjadi sangat bahkan lebih penting. Dan di dalam sosialisasi oleh 

peer group ini, sekolah turut berperan karena anak-anak dan remaja melewatkan 

sebagian besar waktunya bersama kelompok teman sebayanya di sekolah maupun 

di luar sekolah. 
54

 

Menurut Hurlock dalam Purwo Hesti Habsyari ada beberapa lima macam 

kelompok teman sebaya dalam remaja, antara lain : 

a. Teman Dekat 

Remaja biasanya mempunyai dua atau tiga orang teman dekat, atau 

sahabat karib. Berjenis kelamin sama serta mempunyai minat dan 

kemampuan yang sama. Teman dekat saling mempengaruhi satu sama 

lain.  

b. Teman Kecil 
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Kelompok ini biasanya terdiri dari kelompok teman-teman dekat. Pada 

mulanya terdiri dari seks yang sama, tetapi kemudian melihat kedua jenis 

seks. 

c. Kelompok Besar 

Kelompok besar terdiri dari beberapa kelompok kecil dan kelompok 

teman dekat, berkembang dengan meningkatnya minat akan pesta dan 

berkencan. Karena kelompok ini besar maka penyesuaian minat 

berkurang di antara anggota- anggotanya sehingga terdapat jarak sosial 

yang lebih besar di antara mereka. 

d. Kelompok Terorganisasi 

Kelompok pemuda yang dibina oleh orang dewasa, dibentuk oleh sekolah 

dan organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial para remaja 

yang tidak mempunyai kelompok besar. Banyak remaja yang mengikuti 

kelompok seperti ini merasa diatur dan berkurang minatnya ketika berusia 

16-17 tahun. 

e. Kelompok Gang 

Remaja yang tidak termasuk kelompok besar dan tidak merasa puas 

dengan kelompok yang terorganisasi, mungkin akan mengikuti kelompok 

gang. Anggota biasanya terdiri dari anak-anak sejenis dan minat mereka 

melalui adalah untuk menghadapi penolakan teman- teman melalui 

perilaku antisosial. 

Menurut Santoso dalam Purwo Hesti Habsyari disebutkan bahwa 
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kelompok teman sebaya mempunyai pengaruh sebagai berikut:
55

 

a. Pengaruh perkembangan kelompok teman sebaya mengakibatkan 

adanya kelas sosial, in group dan out group. Pengaruh lain dari 

kelompok teman sebaya adalah: Apabila dalam hidupnya individu 

memiliki kelompok teman sebaya maka akan lebih siap menghadapi 

kehidupan yang akan datang.  

b. Individu dapat mengembangkan solidaritas antar kawan.  

c. Setiap anggota akan dapat membentuk masyarakat yang dapat 

direncanakan sesuai dengan kebudayaan yang mereka anggap baik  

d. Setiap anggota dapat berlatih memperoleh pengetahuan dan melatih 

kecakapan bakatnya.  

e. Menyalurkan perasaan dan pendapat demi kemajuan kelompok  

Menurut Mappiare dalam Purwo Hesti Habsyari pengaruh kuat teman 

sebaya atau sesama remaja adalah hal penting yang tidak dapat diremehkan dalam 

masa-masa remaja. Diantara para remaja, terdapat jalinan ikatan yang sangat kuat. 

Pada kelompok teman sebaya itu untuk pertama kalinya remaja menerapkan 

prinsip-prinsip hidup bersama dan bekerjasama. Dalam jalinan yang kuat itu 

terbentuk norma, nilai dan simbol antara kelompok yang satu dengan kelompok 

yang lainya sering berbeda. Para remaja memiliki kewajiban-kewajiban terhadap 

kelompok, memiliki kode-kode tingkah laku yang mereka tetapkan sendiri dan 
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mereka menghargai dan mematuhinya.
56

 

Menurut Hurlock  kuatnya pengaruh kelompok teman sebaya adalah 

karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama teman sebaya sebagai 

kelompok. Hubungannya dengan memilih penjurusan (program konsentrasi), 

dengan adanya keinginan untuk selalu bersama maka program keahlian yang akan 

dipilihnya  dalam satu kelompok tersebut akan tertuju pada salah satu program 

konsentrasi yang sama.
57

 

e. Orang Tua 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. 

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing 

anak-anaknya untuk mencapai tujuan tertentu yang menghantarkan anak untuk 

siap dalam kehidupan masyarakat. 

Bijaknya orang tua berperan dalam memberi pandangan berbagai 

alternatif pilihan jurusan dalam hal ini adalah (Konsentrasi keahlian) kepada anak 

tanpa memaksakan kehendak, namun tak dapat dipungkiri masih ada juga orang 

tua yang menuntut anak untuk memilih jurusan tertentu dalam hal ini adalah 

(konsentrasi keahlian) ini tergantung kepada pola asuh yang digunakan orang tua. 
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Sehingga berdasarkan keterlibatan orang tua baik secara emosional dan finansial 

terhadap mahasiswa, akan mempengaruhi mereka yang sekarang sedang 

menempuh pendidikan diperguruan tinggi 

Pola asuh atau mengasuh anak adalah semua aktivitas orang tua yang 

berkaitan dengan pertumbuhan fisik dan otak. Apabila pola asuh orang tua yang 

diberikan orang tua kepada anak salah maka akan berdampak pada kepribadian 

anak itu sendiri. Dalam mendidik anak, terdapat berbagai macam bentuk pola asuh 

orang tua yang dapat dipilih dan digunakan oleh masing-masing orang tua.  

Menurut Casmini yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, 

mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam 

mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma 

yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Pola asuh orang tua menurut 

Sugihartono, dkk yaitu pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan 

anak-anak. Pola asuh yang diterapkan oleh setiap keluarga tentunya berbeda 

dengan keluarga lainnya. Sedangkan, Atmosiswoyo dan Subyakto menjelaskan 

bahwa pola asuh adalah pola pengasuhan anak yang berlaku dalam keluarga, yaitu 

bagaimana keluarga membentuk perilaku generasi berikut sesuai dengan norma 

dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Jadi pola asuh orang 

tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, di mana 

orang tua bermaksud untuk mendidik, mengatur, mengarahkan anaknya dengan 

mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilainilai yang dianggap paling tepat 
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oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan 

optimal. 

Gaya pola asuh diterapkan berbeda-beda antara orang tua satu dengan 

orang tua lainnya dalam mendidikan anak-anaknya. Setiap orang tua memiliki 

alasan mengapa memilih gaya pola asuh yang seperti itu.  

Adapun  macam-macam pola asuh orang tua adalah sebagai berikut: 

Baumrind dalam Santrock menjelaskan ada 4 macam jenis gaya pengasuhan anak, 

antara lain: 

1. Pengasuhan Otoritarian, yaitu gaya yang membatasi dan menghukum. 

Dimana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan 

menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Pola asuh ini menekankan 

segala aturan orang tua harus ditaati oleh anaknya. Orang tua bertindak 

semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh anak. Anak harus menurut dan 

tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. 

Dari segi positifnya, anak yang di didik dengan pola asuh ini, cenderung 

akan menjadi disiplin yakni mentaati peraturan. 

2. Pengasuhan otoritatif yaitu, mendorong anak untuk mandiri namun masih 

memberi dan menerima dimungkinkan, dari orang tua bersifat hangat dan 

penyayang terhadap anak. 

3. Pengasuhan yang mengabaikan yaitu, gaya dimana orang tua sangat tidak 

terlibat dalam kehidupan anak. Anak yang memiliki orang tua yang 



 

 

41 

mengabaikan merasa bahwa aspek lain kehidupan orang tua lebih penting 

dari pada diri mereka. 

4. Pengasuhan yang menuruti yaitu, gaya pengasuhan dimana orang tua 

sangat terlibat dengan anak, namun tidak terlalu menuntut atau 

mengontrol mereka. Orang tua macam ini membiarkan anak melakukan 

apa yang ia inginkan. Hasilnya, anak tidak pernah belajar mengendalikan 

perilakunya sendiri dan selalu berharap mendapatkan keinginannya. Sifat 

pola asuh ini, children centered yakni segala aturan dan ketetapan 

keluarga ditangan anak. Dari sisi negatif lain, anak kurang disiplin dengan 

aturan-aturan sosial yang berlaku. Bila anak mampu menggunakan 

kebebasan tersebut secara bertanggung jawab, maka anak akan menjadi 

seorang yang mandiri, kreatif, inisiatif, dan mampu mewujudkan 

aktualisasinya.  

Orang tua memegang peranan penting terhadap keberhasilan anak dalam 

memilih studi lanjut, antara lain dalam proses mempersiapkan dan menentukan 

bentuk kegiatan yang menunjang pilihan, menganalisis karakteristik dari studi 

lanjutan, dan dalam upaya mengatasi hambatan, dan kesulitan, patokan yang 

digunakan adalah patokan orangtua dan bukan patokan anak yang akan menempuh 

kariernya.
58

 

Menurut Salvi dalam Wibowo dalam Purwo Hesti Habsyari Orang tua 
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merupakan sosok yang berperan dan dominan pengaruhnya terhadap 

perkembangan pribadi maupun pendidikan anak. Pada umunya orangtua memiliki 

harapan agar anaknya sukses dalam belajar. Secara umum harapan orangtua 

disampaikan melalui komunikasi interpersonal antara orangtua anak dalam 

pergaulan sehari-hari dalam keluarga. Orangtua yang memiliki harapan tinggi 

terhadap kesuksesan belajar anak, memiliki ciri antara lain menyiapkan berbagai 

fasilitas belajar anak, memantau kemajuan belajar anak, menciptakan suasana 

nyaman dalam belajar, membimbing anak Selain itu, orangtua yang memiliki 

harapan tinggi terhadap hasil belajar anak juga ikut berpartisipasi dalam membantu 

urusan sekolah.
59

 

Bentuk peran orang tua terhadap anak salah satunya adalah membimbing 

anak. Menurut Hamalik dalam Wibowo Hesti Habsari bimbingan merupakan 

proses memberi bantuan kepada individu agar individu itu dapat mengenal dirinya 

dan dapat memecahkan masalah-masalah hidupnya sendiri, sehingga ia dapat 

menikmati hidup dengan bahagia.
60

 

Menurut Riyanto dalam Wibowo Hesti Habsari bimbingan adalah suatu 

proses yang memampukan seseorang tumbuh sesuai dengan pilihan-pilihan 

sadarnya sendiri, kemudian diharapkan mereka mampu mengatasi masalah-

masalahnya sendiri dan menghadapi krisis-krisisnya sendiri. Sedangkan proses 

                                                           
59

 Salvi dalam Wibowo  dalam Purwo Hesti Habsari, Skripsi Pengaruh Kelompok Teman 

Sebaya dan Bimbingan Orang Tua Terhadap Pemilihan Penjurusan Pada Siswa SMK.N 2 Slawi, 

(UNES:2014) 
60

 Hamalik  dalam Purwo Hesti Habsari, Skripsi Pengaruh Kelompok Teman Sebaya dan 

Bimbingan Orang Tua Terhadap Pemilihan Penjurusan Pada Siswa SMK.N 2 Slawi, (UNES:2014) 



 

 

43 

bimbingan sebenarnya merupakan proses untuk mencapai kesadaran bahwa 

banyak pilihan untuk bersikap dan bertindak. Bimbingan berperan ketika 

seseorang (anak) meminta bantuan untuk memperoleh informasi tertentu, untuk 

dapat mengambil suatu keputusan tertentu, untuk dapat mengatasi masalah yang 

sedang dihadapi, bahkan untuk menumpahkan perasaan-perasaan yang sedang 

dialami.
61

 

Dengan demikian bimbingan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk 

menolong setiap anak dalam membuat pilihan dan menentukan sikap yang sesuai 

dengan kemampuan, minat, dan kesempatan yang ada yang sejalan dengan nilai-

nilai sosialnya. Bimbingan itu sendiri berfungsi untuk membantu untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, dan membantu anak berlatih 

menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan. Untuk itu dibutuhkan pembimbing 

yang menyadari keberadaan diri termasuk nilai-nilai yang diyakini, mampu 

menganalisis perasaan-perasaannya sendiri, mampu menjadi teladan dan mampu 

mempengaruhi, mengutamakan orang lain, memiliki kepekaan etika yang tinggi, 

dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 
62

 

Menurut Gani dalam Wibowo Hesti Habsari Membimbing anak merupakan 

tugas dari orang tua, orang tua memiliki peran aktif dalam memberikan informasi 

yang berguna bagi anak. Berbagai informasi yang disampaikan kepada anak 

sebenarnya sekaligus merupakan usaha preventif agar anak terhindar dari kesulitan 
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hidupnya. 
63

 

Pendidikan dalam hubungannya dengan peran orang tua disebutkan dalam 

pasal 7 undang-undang no 20 tahun 2003, orang tua berhak berperan serta dalam 

memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 

pendidikan anaknya. Orang tua memegang peranan penting dalam mengarahkan 

anaknya untuk menjadi orang yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun 

keluarga dan masyarakat pada umumnya. 

Dalam penelitian ini bimbingan orang tua yang dimaksud adalah 

bimbingan orang tua dalam memberikan pengarahan kepada anak mengenai 

pemilihan Program Konsentrasi .  

B. Penelitian yang Relevan  

1. Martini, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan Akuntansi 

sebagai tempat Kuliah di Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 

kesimpulan hipotesis budaya, pribadi dan psikologi tidak berpengaruh pada 

mahasiswa fakultas ekonomi program studi akuntansi tahun ajaran 2012/2013. 

Sedangkan hipotesi 2 yaitu faktor sosial berpengaruh terhadap pemilihan jurusan 

akuntansi pada mahasiswa fakultas ekonomi program studi akuntansi tahun ajaran 

2012/2013. Dari perhitungan uji nilai F dapat di ambil kesimpulan bahwa secara 

serentak, seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap 
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pemilihan jurusan akuntansi dengan kemampuan menjelaskan terhadap variabel 

dependen sebesar 57,1%. Hal itu berarti masih terdapat variabel-variabel 

independensi lainnya yang dapat menjelaskan variabel pemilihan jurusan 

akuntansi yaitu sebesar 42,9%. 
64

 

2. Dewa Ayu Juli Artini, Ketut Karya, Wayan Suwendra, Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi keptusan mahasiswa dalam memilih jurusan di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesa sebagai tempat kuliah, E-journal Bisma 

Uiniversitas Pendidikan Ganesa jurusan Manajemen (valume 2 Tahun 2014).
65

 

Faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih tempat kuliah 

adalah faktor lingkungan internal,  yaitu orang, harga, proses, produk, promosi, 

serta faktor lingkungan eksternal, yaitu keluarga, kemauan sendiri, dan kelompok 

acuan.  

Perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah disini penulis melihat dari segi 

faktor dominan yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih program 

konsentrasi. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan dan 

memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoretis agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan sekaligus memudahkan penelitian. penelitian ini terdiri dari satu 
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variabel yaitu variabel (X) adalah faktor dominan yang menjadi pertimbangan 

mahasiswa dalam mengambil keputusan memilihh program konsentrasi. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seseorang dalam 

mengambil sebuah keputusan pilihan atau dalam menentukan sesuatu, faktor tersebut 

bersumber baik dari dalam individu maupun luar dirinya. Salah satunya yakni dalam 

memilih program konsentrasi di dalam program studi di tingkat perguruan tinggi. 

Untuk memudahkan penelitian tentang faktor dominan yang menjadi pertimbangan 

mahasiswa dalam pengambilan keputusan memilihh program konsentrasi pada 

jurusan pendidikan ekonomi Uin Suska Riau maka penelitian mengunakan konsep-

konsep yang dikemukan oleh oleh beberapa tokoh yaitu, Muhaimin dkk, Didin 

Kurniadin dan Imam Machli. Konsep-konsep tersebut diantaranya Faktor kognitif, 

faktor sikap, faktor motiv, faktor orang tua dan faktor kelompok teman sebaya. 

Adapun indikator dan konsep operasional dari masing-masing faktor diantaranya 

adalah : 

1. Faktor kognitif  

a. Saya memilih program konsentrasi berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki 

b. Sayamemilih program konsentrasi berdasarkan latar belakang 

pendidikan sebelumnya 

c. Saya memilih program konsentrasi berdasarkan Pemahaman terhadap 

program konsentrasi  
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d. Saya mengetahui manfaat program konsentrasi yang saya pilih untuk 

pengembangan ilmu dan karir saya 

2. Faktor sikap  

a. Saya merasa yakin dengan keptusan program konsentrasi yang saya 

pilih 

b. Saya merasa nyaman dengan program konsentrasi yang telah saya 

putuskan  

3. Motif  

a. Keputusan saya memilih program konsentrasi merupakan adanya 

Pekerjaan yang saya diharapkan  

b. Keputusan saya memilih program konsentrasi ini karena dorongan 

untuk mempelajari ilmu bidang konsentrasi yang saya pilih 

c. Keputusan saya memilih program konsentrasi ini karena dorongan 

untuk menjadi guru ekonomi pada bidang konsentrasi yang saya pilih  

4. Faktor kelompok teman sebaya 

a. Saran dari teman membuat saya lebih berani dalam memutuskan 

memilih program konsentrasi 

b. Ajakan dari teman membuat keputusan saya memilih program 

konsentrasi ini  

c. Keputusan saya memilih program konsentrasi karena adanya 

Keinginan saya untuk sama dengan teman kelompok sebaya 
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5. Faktor  orang tua  

a. Sebelum saya memutuskan memilih program konsentrasi saya 

berkomunikasi dengan orang tua 

b. Orang tua mendukung keputusan saya dalam memilih program 

konsentrasi  

c. Program konsentrasi yang saya pilih karena adanya harapan orang tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


