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BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

A. Kerangka Teoretis  

1. Kepribadian 

a. Pengertian Kepribadian 

Istilah kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality yang 

berasal dari kata Latin persona yang berarti topeng. Pada bangsa 

Junani kuno, para aktor memakai topeng untuk menyembunyikan 

identitas mereka dan untuk memungkinkan mereka memerankan tokoh 

dalam drama. Teknik dramatik tersebut kemudian diambil alih oleh 

bangsa Roma dan dari merekalah timbul istilah personality. Bagi 

bangsa Roma, persona berarti bagaimana seseorang tampak pada 

orang lain, bukan diri sebenarnya.  

Sementara istilah kepribadian dalam bahasa Inggris disebut 

personality yang berasal dari kata Latin persona yang berarti topeng. 

Allport dalam Elizabeth B. Hurlock mendefinisikan bahwa kepribadian 

adalah susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri suatu 

individu yang menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap 

lingkungan.9 Dengan kata lain, kepribadian dapat diartikan sebagai ciri 

atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang 

bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan 

misalnya keluarga dan bawaan seseorang sejak lahir. 

                                                                 
9
 Elizabeth B. Hurlock. Perkembangan Anak Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 1978. hlm. 236.   
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Allport dalam Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan bahwa 

kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri 

dari sistem-sistem psiko-fisik yang menentukan cara penyesuaian diri 

yang unik (khusus) dari individu tersebut terhadap lingkungannya. 

Kata-kata kunci dari definisi Allport tersebut ialah sistem psikis 

(pikiran perasaan, motivasi, minat dan sebagainya), sistem fisik (tinggi 

badan, warna kulit, sistem syaraf, pencernaan, kacamata, jerawat, 

gemuk atau kurus dan lain-lain), organisasi yang dinamis yang 

menggabungkan semua sistem psiko-fisik dalam suatu proses kerja 

yang kait-mengait dan terus berubah dari waktu ke waktu sebagai 

upaya penyesuaian diri individu tersebut terhadap lingkungannya dan 

secara unik (khas, berbeda dengan individu lainnya).10 

Selain itu, kata kunci dari kepribadian adalah penyesuaian diri. 

Scheneider dalam Makmun Khairani mengartikan penyesuaian diri 

sebagai suatu proses respon individu baik yang bersifat behavioral 

maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari 

dalam diri, ketegangan emosional, frustasi dan konflik serta 

memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut 

dengan tuntutan atau norma lingkungan.11 Dengan kata lain, 

kepribadian dapat diartikan sebagai ciri atau karakteristik atau gaya 

atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan yang diterima dari lingkungan misalnya keluarga dan bawaan 

                                                                 
10

 Sarlito W. Sarwono. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

2012. Cet. 4. hlm. 171.  
11

 Makmun Khairani. Psikologi Umum. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2011. hlm. 103.   
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seseorang sejak lahir. Selain itu, kepribadian juga sering diartikan atau 

dihubungkan dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. 

Misalnya orang yang pemalu akan dijuluki atau dikenakan atribut 

“berkepribadian pemalu”. 

b. Pola Kepribadian 

Istilah pola memiliki makna desain. Dalam kepribadian terdapat 

dua komponen utama, yaitu: 

1) Konsep diri, merupakan bayangan cermin yang ditentukan 

sebagian besar oleh peran dan hubungan dengan orang lain serta 

apa reaksi orang lain terhadap dirinya. 

2) Sifat-sifat, merupakan kualitas perilaku atau pola penyesuaian 

spesifik misalnya reaksi terhadap frustasi, cara menghadapi 

masalah dan sebagainya.12  

c. Tipe Kepribadian 

Kata tipe dapat merujuk kepada pengelompokan sifat yang berbeda 

dengan tingkat regularitas dan generalitas perilaku yang lebih besar. 

Kata tipe juga dianggap sebagai kategori yang berbeda secara 

kualitatif. Dengan kata lain, orang yang memiliki tipe berbeda bukan 

hanya karena memiliki satu karakteristik tertentu dengan kadar 

berbeda, tetapi juga karena memiliki kategori karakteristik yang 

berbeda.13 Menurut Paul Gunadi dalam Sjarkawi, pada umumnya 

terdapat lima penggolongan kepribadian yang sering dikenal dalam 

                                                                 
12

 Elizabeth B. Hurlock. Op. Cit. hlm. 237.  
13

 Lawrence, dkk. Loc. Cit. 
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kehidupan sehari-hari yaitu tipe sanguine, flegmatik, melankolik, 

kolerik dan asertif. 14 Sementara dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori seorang ahli yang bernama Carl Gustav Jung. Jung 

merupakan anak dari pasangan Paul Jung dan Emilie yang lahir pada 

26 Juli 1875 di desa Swiss. 

Jung melihat ada dua orientasi umum yang dapat diambil dari 

psikis. Yang pertama ke dalam, menuju dunia subjektif individu dan 

yang kedua ke luar, menuju lingkungan eksternal. Jung menyebut 

kedua orientasi tersebut sebagai sikap introversi dan ekstraversi.15 

Kemudian menurut Jung dalam Yustinus bahwa orang-orang introvert 

kembali kepada dunia batin mereka dengan bias-bias, fantasi-fantasi, 

mimpi dan persepsi individual. Sedangkan orang-orang ekstrovert 

lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya daripada dunia 

batinnya.16 Sementara dalam Howard, Jung berpendapat bahwa 

seseorang dapat memiliki dua kecenderungan sikap, baik ekstroversi 

maupun introversi, tetapi salah satunya lebih dominan.17  

Selanjutnya Jung dalam Sumardi Suryabrata berpendapat bahwa 

manusia dapat digolongkan menjadi dua tipe yang didasarkan atas 

sikap jiwanya, yaitu manusia yang bertipe ekstravers dan intarvers. 

                                                                 
14

 Sjarkawi. Pembentukan Kepribadian Anak (Peran Moral, Intelektual, Emosional dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri) . Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011. Cet. 4. 

hlm. 11-12. 
15

 Matthew H. Olson dan B. R. Hargenhahn. Pengantar Teori Kepribadian. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. 2011. hlm. 138. 
16

 Yustinus Semiun. Teori-teori Kepribadian Psikoanalitik  Kontemporer. Yogyakarta: 

Kanisius. 2013. hlm. 93. 
17

 Howard S. Friedman dan Miriam W. Schustack. Kepribadian (Teori Klasik dan Riset 

Modern). Jakarta: Erlangga. 2008. hlm. 296. 
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Adapun ciri-ciri dari kedua tipe manusia tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1) Manusia yang bertipe ekstravers 

Dipengaruhi oleh dunia objektif yaitu dunia di luar dirinya 

dan orientasinya tertuju keluar sehingga pikiran, perasaan dan 

tindakannya ditentukan oleh lingkungannya, baik lingkungan sosial 

maupun non sosial. Bersikap positif terhadap masyarakat, hatinya 

terbuka, mudah bergaul dan hubungan dengan orang lain lancar. 

2) Manusia yang bertipe intravers 

Dipengaruhi oleh dunia subyektif yaitu dunia di dalam 

dirinya dan orientasinya tertuju ke dalam sehingga pikiran, 

perasaan dan tindakannya ditentukan oleh faktor-faktor subyektif. 

Penyesuaian dengan batinnya baik, sedangkan penyesuaian dengan 

dunia luar kurang baik, jiwanya tertutup, sukar bergaul, sukar 

berhubungan dengan orang lain dan kurang dapat menarik hati 

orang lain.18 

Selain Jung, masih ada seorang ahli yang menghasilkan karya 

tentang tipe kepribadian ekstrover dan introver. Beliau bernama Hans 

J. Eysenck yang lahir di Jerman pada tahun 1916. Beliau juga 

merupakan salah satu psikolog yang paling berpengaruh dan terkenal 

pada abad ke-20. Menurut Eysenck, umumnya orang ekstrover mudah 

bergaul, menyukai pesta, memiliki banyak teman, menyukai 

                                                                 
18

 Sumadi Suryabrata. Loc. Cit. hlm. 162. 
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kehebohan, bertindak pada saat adanya momen dan spontan. 

Sementara orang introver cenderung diam, instropektif, menarik diri, 

reflektif, tidak percaya kepada keputusan implusif dan lebih memilih 

kehidupan yang tenang dan teratur daripada kehidupan yang dipenuhi 

dengan peluang dan risiko. Kemudian ada sebuah riset yang menguji 

tentang perbedaan kepribadian ekstrover dan introver tentang 

pemilihan tempat belajar dan bagaimana cara belajar. Adapun hasil 

penelitian tersebut adalah: 

1) Orang ekstrover lebih sering memilih belajar di perpustakaan yang 

memberikan stimulasi eksternal dibandingkan orang introver. 

2) Orang ekstrover mengambil istirahat belajar yang lebih banyak 

dibandingkan orang introver. 

3) Orang ekstrover memilih tingkat suara yang lebih tinggi dan 

peluang sosialisasi yang lebih banyak ketika belajar daripada orang 

introver.19 

Kemudian Waston dan Clark mengemukakan beberpa karakteristik 

lain yang diasosiasikan dengan seseorang yang bertipe kepribadian 

ekstrover, yaitu: 

1) Merasakan lebih banyak emosi positif seperti rasa senang, 

bergairah dan terhibur. 

2) Memiliki keyakinan ekspresif yang lebih besar. 

                                                                 
19

 Lawrence, dkk. Op. Cit. hlm. 244. 
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3) Melaporkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kebermaknaan hidup 

yang lebih besar. 

4) Memilih pekerjaan yang mengandung interaksi dengan orang lain. 

5) Mencari pengalihan dari pekerjaan yang rutin dan memilih sesuatu 

yang baru. 

6) Memiliki banyak teman. 

7) Baik dalam menginterpretasikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. 

8) Sering berpesta. 

9) Menghabiskan sedikit malam akhir pekan sendirian.20 

2. Pemilihan Karir  

a. Pengertian Pemilihan Karir 

Menurut Handoko dalam Daryanto, karir adalah semua pekerjaan 

yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. 

Dengan demikian karir menunjukkan perkembangan para pegawai 

secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat 

dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi. Sementara 

Simamora dalam Daryanto berpendapat bahwa kata karir dapat 

dipandang dari perspektif subyektif dan obyektif. Dari perspektif 

subyektif, karir merupakan urutan-urutan posisi yang diduduki oleh 

seseorang selama hidupnya, sedangkan dari perspektif obyektif, karir 

merupakan perubahan-perubahan nilai, sikap dan motivasi yang terjadi 

                                                                 
20

 Waston dan Clark. Extraversion and its Positive Emotional Core . San Diego: 

Academic Press. 1997. hlm. 681. 
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karena seseorang menjadi semakin tua.21 Dengan beberapa pengertian 

tersebut, dapat dipahami bahwa karir adalah urutan aktivitas-aktivitas 

yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai dan 

aspirasi-aspirasi seseorang selama rentang hidupnya. 

Kemudian kemampuan pemilihan karir adalah kesanggupan 

memilih suatu rangkaian pekerjaan yang mengarah pada kehidupan 

dalam dunia kerja dan selanjutnya untuk masa depan.22 Menurut 

Simamora dalam Daryanto, individu merencanakan karir guna 

meningkatkan status dan kompensasi, memastikan keselamatan 

pekerjaan dan mempertahankan kemampuan pasaran dalam pasar 

tenaga kerja yang berubah. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa 

kepribadian sesorang (termasuk nilai-nilai, motivasi dan kebutuhan) 

merupakan hal yang penting dalam menentukan pilihan karir.23 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir  

Winkel mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

memepengaruhi pemilihan karir seseorang, diantaranya ialah: 

1) Faktor internal, meliputi nilai-nilai kehidupan, taraf intelegensi, 
bakat khusus, minat, sifat-sifat, pengetahuan dan keadaan jasmani. 

2) Faktor eksternal, meliputi masyarakat, keadaan sosial, ekonomi 
negara, status sosial ekonomi keluarga, pengaruh keluarga, 

pendidikan sekolah, pergaulan teman sebaya dan tuntutan 
jabatan.24 
 

 

                                                                 
21

 Daryanto dan Mohammad Farid. Bimbingan Konseling Panduan Guru BK dan Guru 

Umum. Yogyakarta: Gava Media. 2015. hlm. 249.  
22

 Ulifa Rahma. Bimibingan Karier Siswa. Malang: Maliki Press. 2010. hlm. 16. 
23

 Daryanto dan Mohammad Farid. Op. Cit. hlm. 251.  
24

 W.S. Winkel dan M.M. Sri Hastuti. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan . 

Yogyakarta: Media Abadi. 2004. hlm. 647. 
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c. Teori-teori Pemilihan Karir 

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang 

pemilihan karir, diantaranya adalah: 

1) Teori Karir Ginzberg 

Secara umum Ginzberg memandang bahwa pendekatan utama 

teori pemilihan karir bersumber dari perkembangan. Beliau juga 

berpendapat bahwa pemilihan karir merupakan suatu proses 

perkembangan yang secara umum mencakup suatu periode dari 

usia. Dengan demikian Ginzberg mengemukakan tiga periode atau 

tahapan dalam proses pemilihan karir, yaitu periode fantasi (pada 

tahap awal masa kanak-kanak yakni sebelum usia 11 tahun), 

periode tentative (masa remaja awal yang usianya 11-17 tahun) dan 

realistik (pertengahan masa remaja yang usianya 17 tahun hingga 

dewasa awal). 

2) Teori Karir John Holland 

Teori karir John Holland merupakan hasil kajian terhadap 

kepribadian yang memfokuskan kepada tipologi yang banyak 

dipengaruhi oleh trait and factor. Teori ini juga berasumsi bahwa 

pemilihan karir atau pekerjaan merupakan hasil dari interaksi 

antara faktor hereditas dengan pengaruh budaya, teman sebaya, 

orang tua dan orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang 

penting. Dalam teori ini terdapat enam tipe kepribadian dan jenis 

lingkungan kerja, yaitu realistik, intelektual, sosial, konvensional, 
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usaha dan artistik. Kemudian kepuasan, kemantapan dan hasil kerja 

tergantung atas kongruensi antara kepribadian individu dengan 

lingkungan kerja individu tersebut. 

3) Teori Karir Hoppock 

Hoppock mengajukan beberapa butir pemikiran tentang 

pemilihan karir, diantara adalah: 

a) Pekerjaan dipilih untuk memenuhi kebutuhan. 

b) Pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan yang disukai dan 

diyakini dapat memenuhi kebutuhan. 

c) Individu yang menyadari mengapa ia tertarik pada pekerjaan 

tertentu dan menolak pekerjaan yang lain tergantung sejauh 

mana ia memahami dirinya.  

d) Hoppock menekankan penggunaan pengetahuan akan diri 

sendiri dalam menentukan pilihan pekerjaan yang memadai. 

e) Kepuasan kerja tergantung atas seberapa jauh pekerjaan yang 

dilaksanakan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. 

4) Teori Karir Donald Super 

Super mengajukan beberapa butir pemikiran tentang pemilihan 

karir, diantara adalah: 

a) Setiap individu memiliki perbedaan individual dan kecakapan 

masing-masing untuk sejumlah pekerjaan.  
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b) Hakekat pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial 

ekonomi orang tua, kemampuan mental, ciri-ciri kepribadian 

dan kesempatan yang terbuka bagi dirinya.  

c) Individu dapat dibantu dalam proses menuju ke arah pemilihan 

pekerjaan secara memuaskan dua saluran, yaitu dengan cara 

membantu individu untuk mengembangkan kemampuan dan 

minatnya dan dengan cara membantu individu memperoleh 

pengertian terhadap dirinya dan memahami kelemahan dan 

kelebihan dirinya. 

d) Kepuasan kerja tergantung pada seberapa jauh individu 

mendapatkan atau menyalurkan kemampuannya, minatnya, 

sifat-sifat pribadi dan nilai-nilai pribadi secara memadai.25 

3. Hubungan Tipe Kepribadian dengan Pemilihan Karir 

Setiap individu memiliki bakat, minat, potensi diri, kekuatan, 

kelemahan, cita-cita, lingkungan, faktor penghambat dan pendukung, 

kecermatan dan keberanian yang berbeda-beda antara individu yang satu 

dengan yang lainnya. Kemudian seorang ahli yang bernama Winkel dalam 

Daryanto menyatakan bahwa istilah karir lebih menunjuk pada pekerjaan 

atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup, yang 

meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai 

                                                                 
25

 Ruslan A. Gani. Bimbingan Karier. Bandung: Angkasa. 2005. hlm. 38.  
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seluruh gaya hidupnya.26 Pendapat tersebut menjelaskan betapa 

pentingnya sebuah karir dalam kehidupan seseorang. 

Oleh karena itu, sejak dini individu perlu merencanakan, 

mempersiapkan dan memilih karir dengan matang, terarah, terprogram dan 

terukur dengan cara memahami diri terlebih dahulu yang meliputi bakat, 

minat, IQ, EQ, SQ, kepribadian dan berbagai potensi diri termasuk 

kelebihan dan kelemahan diri. Pernyataan tersebut diperkuat oleh seorang 

ahli yang bernama John Holland yang menjelaskan bahwa perlu 

dilakukannya sebuah usaha dalam memilih karir yang sesuai dengan 

kepribadian seseorang. Hal ini didasarkan pada sebuah alasan bahwa 

seseorang yang memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya, akan 

lebih menikmati karirnya.27 Cakupan kepribadian sangatlah luas, salah 

satunya adalah tipe kepribadian. Secara umum manusia memiliki dua tipe 

kepribadian, yaitu ekstrovert dan introvert. Akan tetapi, penelitian ini 

berfokus pada tipe kepribadian ekstrovert saja. Karakterisktik orang yang 

bertipe kepribadian ekstrovert telah dijelaskan pada point sebelumnya. 

Selain itu, Holland juga berpendapat bahwa pemilihan karir juga dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga Holland juga menjelaskan ada 

enam lingkungan pekerjaan yang dapat digeluti seseorang. Diantaranya 

adalah lingkungan kerja realistik yang ditandai dengan tugas-tugas fisik 

yang penuh tantangan dan lingkungan kerja sosial yang ditandai dengan 

tugas-tugas yang memerlukan interaksi dengan orang banyak. Kedua 

                                                                 
26

 Daryanto dan Mohammad Farid. Op. Cit. hlm. 260. 
27

 Ibid. hlm. 261. 
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lingkungan kerja tersebut sangat cocok bagi individu yang bertipe 

kepribadian ekstrovert. 

Perpaduan antara jenis kepribadian dan lingkungan akan menghasilkan 

suatu kecocokan, sehingga dapat mengembangkan diri pada lingkungan 

karir tertentu. Perpaduan dan pencocokan antara tipe kepribadian dan 

lingkungan juga memungkinkan suatu pemilihan karir yang nyaman dan 

dapat dinikmati, sehingga individu dapat memperhitungkan sejauh mana 

karirnya akan berkembang. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan ialah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dalam menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan tentang penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasfi Hanggara jurusan Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2012) yang berjudul: 

Hubungan Persepsi terhadap Praktek Kerja Industri dengan Pemilihan 

Karir Siswa SMK PGRI Bangkinang. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi terhadap 

praktek kerja industri dengan pemilihan karir siswa SMK PGRI 

Bangkinang. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase koefisien 

determinan (Rsq), persepsi terhadap praktek kerja industri mempengaruhi 

pemilihan karir siswa. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Devy Purnama Sari jurusan Bimbingan 

Konseling Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2015) yang 

berjudul: Hubungan antara Konsep Diri dan Arah Pemilihan Karir Siswa 

Kelas X serta Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan Konseling di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri 

siswa dengan arah pemilihan karier siswa di SMA Negeri 4 Duri. Hal 

tersebut berarti semakin baik konsep diri siswa akan baik juga arah 

pemilihan karir siswa. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Putri Ramadhani Murni jurusan 

Bimbingan Konseling Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

(2013) yang berjudul: Pelaksanaan Layanan Informasi Bidang Bimbingan 

Karir dalam Pemilihan Karir Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kampar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan 

layanan informasi bidang bimbingan karir dalam pemilihan karir siswa di 

SMAN 1 Kampar dikategorikan “tidak baik” dengan hasil persentase 

36,11%. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Hasfi Hanggara, Devy Purnama Sari dan Citra Putri Ramadhani Murni dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada (v.y) 

yaitu tentang pemilihan karir, sedangkan perbedaannya terletak pada (v.x) 

yaitu tentang tipe kepribadian. Kemudian tipe kepribadian yang akan 
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digunakan oleh penulis adalah tipe kepribadian ekstrovert yang dikemukakan 

oleh Jung. 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoretis. Hal ini diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran penulis ini sekaligus untuk 

memudahkan penelitian. Konsep kajian ini berkenaan dengan hubungan tipe 

kepribadian ekstrovert dengan pemilihan karir siswa.  

1. Tipe Kepribadian Ekstrovert Siswa 

Adapun indikator tipe kepribadian ekstrovert adalah sebagai berikut. 

a. Cenderung aktif dan antusias di setiap kegiatan, khususnya kegiatan 

fisik. 

b. Menyukai kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang. 

c. Menyukai kegiatan yang penuh dengan tantangan dan berani 

mengambil resiko. 

d. Memilih pekerjaan yang mengandung interaksi dengan orang lain. 

e. Cenderung memperlihatkan emosi secara terbuka. 

f. Merasa senang dengan keramaian. 

g. Memiliki banyak teman. 

2. Pemilihan Karir Si 

Adapun indikator pemilihan karir siswa adalah sebagai berikut. 

a. Siswa memahami kemampuan dan minatnya di karir mana yang 

menjadi pilihannya. 
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b. Siswa mampu mempertimbangkan kesempatan karir atau peluang karir 

di masa yang akan datang yang menjadi minat dan cita-citanya. 

c. Siswa merencanakan masa depan atau tujuan karir yang akan 

digelutinya.   

D. Asumsi dan Hipotesis  

1. Asumsi  

a. Tipe kepribadian siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur itu berbeda-beda.  

b. Pemilihan karir siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur itu berbeda-beda. 

2. Hipotesis  

Ha  :  Ada hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dengan pemilihan 

karir siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.  

Ho  : Tidak ada hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dengan 

pemilihan karir di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur. 

 

 

 


