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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengambilan Keputusan Karir

1. Pengertian Pengambilan Keputusan Karir

Secara historis model-model pengambilan keputusan berasal dari ilmu

ekonomi. Asumsi pokok kebanyakan berasal dari teori ekonomi

Keynesian,adalah bahwa orang memilih suatu tujuan karir atau sesuatu okupasi

untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Untung dan

rugi tidak hanya diukur dengan uang, akan tetapi hal yang lebih bermakna bagi

individu. Okupasi atau jalur karir tertentu dapat dipandang sebagai alat untuk

mencapai keinginan tertentu, seperti gengsi yang tinggi, keamanan, pasangan,

termasuk didalamnya adalah harapan bahwa individu dapat dibantu

memprediksi akibat dari setiap alternatif serta peluang yang ada (Manrihu,

1992:102).

Flanagan dan Cooley (dalam Manrihu, 1992:61) menyatakan bahwa karir

sebagai suatu pohon keputusan (decision tree) yang melukiskan titik keputusan

ang dihadapi seorang melalui sekolah sehingga memasuki dunia kerja; sebagai

suatu rangkaian tahap-tahap kehidupan dimana berbagai konstalasi tugas-tugas

perkembangan dihadapi dan dijumpai.

Tolbert (dalam Manrihu, 1992:33) mengatakan bahwa pengambilan

keputusan adaah suatu proses sistematik dimana berbagai data digunakan dan
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dianalisis atas dasar prosedur-prosedur yang eksplisit, dan hasil-hasilnya di

evaluasi sesuai dengan yang diinginkan.

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana individu

mengadakan suatu seleksi dari dua kemungkinan pilihan atau lebih. Suatu

keputusan tidak dapat diadakan kecuali kalau ada lebih dari satu kegiatan atau

alternatif yang ada pada diri individu (Sukardi & Sumiati, 1993:63).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan karir

merupakan suatu proses untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif

yang berkaitan dengan pekerjaan.

2. Hakekat Pengambilan Keputusan Karir

Suatu keputusan tidak dapat diadakan kecuali bila ada lebih dari satu

kegiatan atau alternatif yang ada pada diri kita (Sukardi & Sumiati, 1993:63).

Selalu ada limitasi-limitasi (keterbatasan-keterbatasan) tetrtentu dalam diri

individu membuat beberapa keputusan. Keterbatasan pertama, dibatasi oleh

pengetahuan dan alternatif yang ada pada diri individu. Keterbatasan kedua,

lingkungan dimana tempat individu berada sangat menentukan dalam

mengambil keputusan. Keterbatasan ketiga, beberapa keputusan dibatasi oleh

apa yang igin dikerjakan individu.

Menurut Gunawan (dalam Nursalim & Setyowati, 2012:4), ada

berbagai macam alasan yang sering ditemukan sehingga mempengaruhi siswa

dalam mengambil keputusan untuk studi lanjut keperguruan tinggi secara tepat,

diantaranya:
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a) Kecenderungan orang tua memasukkan anaknya keperguruan tinggi

almamater mereka.

b) Pengaruh sahabat, guru, atau pembimbing yang pernah belajar

diperguruan tinggi tersebut.

c) Perguruan tinggi yeng terdekat dengan rumah orangtua siswa dengan

resiko memilih jurusan apa saja, asalkan siswa dapat melanjutkan

studinya seperti teman-teman yang lain.

d) Mengisi waktu senggang sehingga mereka lebih senang pergi kuliah.

Alasan-alasan tersebut belum menjamin anak dapat masuk keperguruan

tinggi yang sesuai dengan bakat dan minat anak.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Karir

Proses pengambilan keputusan karir dapat diketahui melalui

pemahaman teori-teori dan model-model pengambilan keputusan karir. Banyak

teori dan model pengambilan keputusan karir yang dikemukakan oleh para

ahli, salah satunya adalah model pengambilan keputusan yang dikemukakan

oleh Krumboltz dengan teori belajar-sosial. Dalam teorinya, Krumboltz

menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan karir secara garis besar

dipengaruhi oleh empat kategori (Brown, 2003:42), yaitu :

a. Sumbangan genetik dan kemampuan khusus, meliputi: ras, jenis

kelamin, penamilan dan karakteristik fisik, intelegensi, kemampuan

musik, kemampuan artistik.
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b. Kejadian-kejadian dan kondisi lingkungan, meliputi: kekuatan sosial,

kekuatan kultural, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan

alamiah seperti: bencana alam dan lokasi sumber alam.

c. Pengalaman belajar, meliputi: instrumental, assosiatif, yang berkaitan

dengan pengalaman individu lain (pemrosesan informasi dari model)

d. Keterampilan-keterampilan pendekatan tugas, meliputi hasil dari

interaksi antara pengalaman belajar, karakteristik genetik, kemampuan

khusus, pengaruh lingkungan.

Disamping itu, krumboltz menambahkan faktor-faktor lain yang

berpengaruh secara relevan terhadap pengambilan keputusan karir (Brown &

Brooks, 1984:249), yaitu :

a. Generalisasi-generalisasi observasi diri, meliputi: efikasi tugas, minat,

nilai-nilai personal.

b. Generalisasi pandangan terhadap dunia, meliputi: generalisasi terhadap

bermacam-macam pekerjaan yang ada.

4. Keterampilan Mengencang Tugas dan Pengambilan Keputusan Karir

Menurut Krumboltz dan Baker (dalam Brown & Brooks, 1984:249), hal

yang penting dalam pengambilan keputusan karir adalah kemampuan untuk:

a. Mengakui pentingnya sebuah keputusan

b. Memeriksa dan menilai secara cermat dan tepat generalisasi observasi

diri dan generalisasi pandangan atas dunia

c. Menyusun alternatif-alternatif yang luas dan beragam
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d. Mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang pekerjaan yang

diminati

e. Menentukan keputusan yang harus diambil sesuai dengan pekerjaan

yang diminati

f. Melaksanakan urutan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut

5. Proses Pengambilan Keputusan

(Sukardi & Sumiati, 1993:61) Pengambilan keputusan karir bukanlah

semudah yang dibayangkan, pengambilan keputusan adalah tidak gampang.

Tetapi untuk mempermudah pengambilan keputusan, ada beberapa proses

pengambilan keputusan karir yang harus diperhatikan, diantaranya:

a. Individu mempelajari bagaimana caranya untuk mengambil keputusan.

b. Individu dapat mengumpulkan informasi agar individu mengetahui

fakta-fakta, ini sering disebut kumpulan informasi.

c. Individu dapat mempelajari secara mendalam tentang diri sendiri.

d. Individu dapat mempelajari pengambilan keputusan untuk beberapa

tahun berikutnya. Individu tidak dapat memilih karir sekaligus, atau

secara tiba-tiba, pengambilan keputusan karir secara bertahap setiap

waktu.

B. Pengetahuan Tentang Karir

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan yaitu informasi yag di miliki tentang bidang-bidang

pekerjaan dan tentang diri sendiri (winkel, 1991:535).

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “Tahu” dan ini terjadi setelah
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orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan

terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra penglihatan, pendengaran,

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh

melalui pendidikan,  pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan

(Notoatmodjo, 2007:139).

2. Pengertian Karir

Karir berasal dari bahasa belanda “ Carriere” yang diterjemahkan sebagai

perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti

jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu (Aminah, 2010:4)

Kata “Karir” adalah dipergunakan bersangkut paut dengan jalan yang

ditempuh seorang selama ia bergerak maju menelusuri kehidupan. Karir

seseorang dapat mencakup bermacam – macam pekerjaan dan sejumlah jabatan

yang berbeda (Sukardi & Sumiati, 1993:21).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karir diartikan sebagai

perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan

seseorang. Biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang

mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang (Aminah, 2010:5).

Menurut Super, karir merupakan suatu rangkaian dari suatu pekerjaan,

jabatan, dan posisi yang dilakukan seumur hidup, dan nampaknya sangat

bermanfaat untuk kehidupan (Sukardi, 1984:18).

Happock (dalam Hadi, 2007:18), mengemukakan bahwa informasi

jabatan (karir) terdiri dari fakta-fakta mengenai pekerjaan yang dipergunakan
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sebagai alat untuk membantu individu memperoleh pandangan, pengertian, dan

pemahaman tentang dunia kerja.

Pengetahuan tentang karir adalah informasi yang terdiri dari fakta-fakta

mengenai pekerjaan, jabatan dan bertujuan untuk dipergunakan sebagai alat

untuk membantu individu memperoleh pandangan, pengertian, dan

pemahaman tentang dunia kerja dan aspek-aspek dunia kerja (Sukardi,

1983:112).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang karir

adalah hasil tahu individu, pemahaman individu dan hasil pemahaman terhadap

sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan.

3. Informasi Karir

Kunci bagi perencanaan yang matang dan keputusan yang bijaksana

terletak dalam pengolahan informasi tentang diri sendiri dan lingkungan

hidupnya. Dengan kata lain hanyalah orang muda yang memiliki informasi

yang relevan dan menafsirkan maknanya bagi dirinya sendiri dapat diharapkan

membuat pilihan-pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dibawah ini

ditegaskan bahwa data macam apa yang perlu diperoleh, ditafsirkan oleh

semua siswa tentang karir adalah (Winkel, 1991:555) :

a. Informasi tentang diri sendiri yang meliputi data tentang:

1) Kemampuan intelektual.

2) Bakat khusus dibidang studi akademik.

3) Minat-minat, baik yang bersifat lebih luas maupun yang bersifat

khusus.
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4) Hasil belajar dari berbagai bidang studi inti.

5) Sifat-sifat kepribadian yang mempunyai relevansi terhadap

partisipasi dalam suatu program studi akademik, suatu program

latihan prajabatan dan suatu bidang jabatan.

6) Kemahiran-kemahiran kognitif.

7) Nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masa depan.

8) Tata usaha, kesenian, olah raga, mekanik, motorik, yang semuanya

dapat sangat relevan bagi program persiapan prajabatan dan bidang

jabatan tertentu.

9) Kesehatan fisik dan mental.

10) Kematangan vocational (vocational maturity).

b. Informasi tentang lingkungan hidup

Informasi tentang lingkungan hidup yang relevan bagi perencanaann

karir, khususnya informasi pendidikan (education information) dan

informasi jabatan (vocational information), yang sama-sama dikenal

sebagai  informasi karir (career information).

4. Bidang Keahlian/Jurusan

Pada awal berdirinya, sekolah ini langsung bernama Sekolah Menengah

Atas Negeri 2 Ujungbatu. Mulai menerima siswa ajaran pertama pada tahun

2007. Pada awal pembukaan sekolah ini hanya terdiri dari 3 rombongan belajar

dengan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 40 siswa. sekolah ini

telah sukses mengantarkan 2 angkatan peserta didiknya. Bahkan saat penilaian

akreditasi akhir tahun 2011, sekolah ini berhasil meraih akreditasi A.



23

Adapun visi SMAN 2 Ujung Batu “Menjadikan SMA Negeri 2 Ujungbatu

sebagai sekolah terbaik di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2017”

Bidang keahlian/jurusan yang tersedia di SMAN 2 Ujung Batu untuk saat

ini masih menggunakan kurikulum KTSP dan hanya terdiri 2 jurusan yaitu IPA

dan IPS. SMAN 2 Ujung Batu pada tahun ajaran baru 2014/2015 akan

menggunakan kurikulum 2013 dan terdiri dari 2 peminatan yaitu MIA dan IIS

5. Bidang Pekerjaan yang Akan Diambil Setelah Tamat

Roe (dalam Capuzzi & Staoffer, 2012:171) mengemukakan dua

pengelompokkan utama karir, yaitu :

1. Person-Oriented, pekerjaan yang berorientasi pada kontak dengan orang

lain. Misalnya orang-orang yang suka bekerja bersama dengan orang

lain, di anggap cenderung demikian karena mereka menghayati

kebutuhan yang kuat untuk diterima baik oleh orang lain. Semua orang di

didik oleh orang tua yang menunjukkan sikap menerima dan

menyayangi, antara lain :

a. Jasa (service); pekerjaan-pekerjaan yang tugas utamanya berhubungan

langsung dengan kebanyakan orang dan bertugas untuk melayani

orang lain serta berbuat untuk melayani orang lain seta berbuat untuk

kepentingan orang lain.

b. Kontak bisnis (business contact); pekerjaan-pekerjaan yang langsung

berinterksi langsung dengan oranglain dengan tujuan lebih kepada

upaya untuk mempengaruhi dibandingkan dengan berbuat untuk

kepentingan orang lain.
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c. Organisasi (organization); pekerjaan-pekerjaan manajerial serta

membentuk interaksi yang bersifat formal untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.

d. Kebudayaan (general culture); pekerjaan-pekerjaan yang tujuan

utamanya adalah upaya untuk pelestarian dan pewarisan budaya,

seperti halnya pendidikan.

e. Seni dan hiburan (art and entertainment); pekerjaan-pekerjaan yang

membentuk interaksi antara orang-orang yang memiliki kreatifitas dan

keterampilan khusus.

2. Nonperson-oriented, yang berorientasi pada benda-benda, misalnya

orang-orang yang lebih suka bekerja dengan menangi barang atau benda

tanpa mencari kontak dengan individu disekitarnya itu di anggap

berkecenderungan demikian karena mereka menghayati kebutuhan kuat

untuk rasa aman dan terlindung dari bahaya, seperti :

a. Teknologi (technology); pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kepada

produksi, pemeliharaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

barang.

b. Luar ruangan (outdoor); pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di

ruangan terbuka/alam bebas dan tidak terlalu

tergantung/membutuhkan adanya interaksi dengan banyak orang.

c. Ilmu pengetahuan (science); pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan

dengan pengembangan keilmuan, teori, konsep dibidang ilmu yang

berhubungan dengan perilaku.
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C. Efikasi Diri

1. Pengertian Efikasi Diri

Pengertian efikasi diri menurut bandura (1997) merupakan keyakinan

individu atas kemampuan mengatur dan melakukan serangkaian kegiatan yang

menuntut suatu pencapaian atau prestasi.

Menurut Greenhaus (2006), efikasi diri dapat diartikan sebagai Keyakinan

individu akan kemampuannya untuk berhasil dalam unjuk kerja atas tugas-

tugas yang telah diberikan.

Sementara Friedman dan Schustack (2008) mendefinisikan: Efikasi diri

adalah ekspektansi-keyakinan (harapan) tentang seberapa jauh individu mampu

melakukan satu perilaku dalam situasi tertentu.

Efikasi diri keputusan karir merupakan keyakinan individu bahwa ia dapat

secara sukses melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengambilan

keputusan karir (Sawitri, 2009:4).

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri

adalah keyakinan individu akan kemampuannya untuk berhasil dalam

bertindak, menunjukkan perilaku yang harus dilakukan menyelesaikan tugas

sehingga mencapai hasil yang diinginkan.

2. Dimensi-Dimensi Efikasi Diri

Menurut bandura (1997), keyakinan akan kemampuan diri individu dapat

bervariasi pada masing-masing dimensi. Beberapa dimensi berikut ini memiliki

implikasi penting terhadap performa individu. Dimensi-dimensi tersebut yaitu:
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a. Level magnitude (dimensi tingkat)

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas dimana individu

merasa mampu atau tidak untuk melakukannya, sebab kemampuan diri

individu dapat berbeda-beda. Konsep dalam dimensi ini terletak pada

keyakinan individu atas kemampuannya terhadap tingkat kesulitan tugas.

Jika individu dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat

kesulitannya, maka keyakinannya individu akan terbatas pada tugas-tugas

yang mudah, kemudian sedang hingga tugas-tugas yang paling sulit, sesuai

dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan

perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Makin tunggi taraf

kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk

menyelesaikannya.

Keyakinan individu berimplikasi pada pemilihan tingkah laku

berdasarkan hambatan  atau tingkat kesulitan suatu tugas atau aktivitas.

Individu terlebih dahulu akan mencoba tingkah laku yang dirasa mampu

dilakukannya dan menghindari tingkah laku yang berada diluar batas

kemampuannya. Rentang kemampuan individu dapat dilihat dari tingkat

hambatan atau kesulitan yang bervariasi dari suatu tugas atau aktivitas

tertentu.

b. Strength (dimensi kekuatan)

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau

pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung.
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Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan

dalam usahanya. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang

mendukung.

Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level,

dimana makin tinggi taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang

dirasakan untuk menyelesaikannya.

c. Generality (dimensi generalisasi)

Dimensi ini berkaitan dengan keyakinan individu akan

kemampuannya melaksanakan tugas diberbagai aktivitas. Aktivitas yang

bervariasi menuntut individu yakin atas kemampuannya dalam

melaksanakan tugas atau aktivitas tersebut, apakah individu merasa yakin

atau tidak. Individu mungkin yakin akan kemampuannya pada banyak

bidang atau hanya pada beberapa bidang tertentu, misalnya seorang

mahasiswa yakin akan kemampuannya pada matakuliah statistik tetapi ia

tidak yakin akan kemampuannya pada matakuliah bahasa inggris, atau

seseorang yang ingin melakukan diet, yakin akan kemampuannya dapat

menjalankan olahraga secara rutin, namun ia tidak yakin akan

kemampuannya mengurangi nafsu makan, itulah mengapa dietnya tidak

berhasil.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri

Perubahan tingkah laku, menurut Bandura (dalam Risnawita dan Ghufron,

2012:77) kuncinya adalah perubahan ekspektasi efikasi diri. Efikasi diri atau
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keyakinan kemampuan diri tersebut dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau

diturunkan, melalui salah satu atau kombinasi empat sumber, diantaranya:

1. Past performance accomplishments (pengalaman performansi)

Pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah dicapai pada

masa yang lalu. Sebagai sumber, performansi masa lalu menjadi pengubah

efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Prestasi (masa lalu) yang bagus

meningkatkan ekspektasi kemampuan (efficacy), sedangkan kegagalan

akan menurunkan kemampuan (efficacy).

Sementara mencapai keberhasilan akan memberikan dampak efikasi

yang berbeda-beda, tergantung proses pencapaiannya seperti; semakin sulit

tugasnya; keberhasilan akan membuat kemampuan semakin tinggi;

mengerjakan suatu tugas sendiri lebih meningkatkan kemampuan

dibandingkan jika mengerjakan secara kelompok atau dibantu oleh orang

lain; kegagalan dapat menurunkan kemampuan jika individu telah

berusaha sebaik mungkin; jika individu mengalami kegagalan secara

emosional/stress, namun ia dalam kondisi optimal maka tidak akan

member dampak buruk baginya; jika individu mengalami kegagalan

setelah memiliki kemampuan yang kuat, maka dampaknya juga tidak akan

seburuk jika individu yang belum memiliki efikasi kuat; atau orang yang

biasa berhasil, namun sesekali ia gagal maka tidak akan mempengaruhi

efikasinya.

Menurut Bandura (1986) jika individu telah memiliki efikasi diri yang

kuat, ia dapat mengembangkan dengan mengulangi keberhasilannya.
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Kegagalan kadang-kadang tidak memiliki pengaruh banyak terhadap

penilaian dari kemampuan seseorang.

2. Vicarious experience (pengalaman orang lain)

Pengalaman oramg lain diperoleh melalui model social. Efikasi diri

akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya

efikasi diri akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya

kira-kira sama dengan dirinya ternyata gagal. Melalui pengamatan

(melihat atau memvisualisasikan) terhadap orang lain, individu dapat

meningkatkan persepsi diri tentang keberhasilan bahwa ia memeiliki

kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang serupa dengan orang lain.

3. Verbal persuasion (persuasi sosial)

Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan memalui

persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, namun pada kondisi yang

tepat persuasi diri orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Kondisi itu

adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi, dan sifat realistik dari apa

yang dipersuasikan.

4. Emotional arousal (keadaan emosi)

Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi

efikasi diri dibidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stress,

dapat mengurangi efikasi diri. Namun, bisa terjadi peningkatan emosi

(yang tidak berlebihan) dapat meningkatkan efikasi diri. Perubahan

tingkah laku akan terjadi kalau sumber ekspektasi efikasi diri akan berubah

sehingga perubahan efikasi diri banyak digunakan untuk memperbaiki
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kesulitan dan adaptasi tingkah laku orang yang mengalami berbagai

masalah behavioral.

Selain faktor-faktor diatas, Schunk & Zimmerman (dalam Rachmawati,

2012:2) menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi efikasi diri terhadap

penilaian dalam menyelesaikan tugas terletak pada fungsi dari perbedaan

individu atau lingkungan. Selain itu, efikasi diri juga dapat mempengaruhi

aktivitas, usaha dan ketekunan individu sehingga antara harapan hasil dan

efikasi diri saling berkaitan satu sama lainnya dalam perolehan hasil yang

diinginkannya.

Mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi, namun harapan terhadap

hasil rendah cenderung akan belajar dengan giat dan mencari informasi lebih

banyak tentang karir yang diminatinya, karena efikasi diri yang tinggi mampu

mengubah pandangan individu tentang harapannya yang rendah menjadi

harapan yang tinggi. Sementara, mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah

tetapi mempunyai harapan terhadap hasilnya tinggi, cenderung menyerah

sebelum mengetahui kemampuannya, akibatnya ia selalu merasa tidak dapat

melakukan tugasnya seperti belajar, mengikuti ektrakurikuler, berorganisasi

dan sebagainya (Schunk & Zimmerman dalam Rachmawati, 2012:4).

4. Social Cognitif Career Theory (SCCT)

Teori kognitif sosial karir Hackett dan Betz (1981) mencoba untuk

menerapkan proposisi tentang self efficacy dengan perilaku karir dalam studi

pengembangan karir. Mereka menunjukkan bahwa keputusan karir, pencapaian
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dan perilaku dipengaruhi oleh self efficacy baik pria maupun wanita. Hal ini

dimaksudkan untuk menawarkan pemersatu kerangka kerja untuk menyatukan

potongan umum, unsur-unsur yang sebelumnya di identifikasi oleh teori karir,

seperti Super, Holland, Krumboltz, dan Lofquist & Dawis, dan mengatur

mereka dalam sebuah tujuan bagaimana orang mengembangkan kepentingan

kejuruan, membuat pilihan dan keputusan pekerjaan, dan mencapai berbagai

tingkat keberhasilan dan stabilitas karir.

Teori sosial kognitif karir telah berkembang dari teori kognitif sosial

Albert Bandura dan untuk mengatasi masalah budaya, jenis kelamin, genetik,

konteks sosial dan peristiwa kehidupan tak terduga yang dapat berinteraksi

dengan dan menggantikan efek dari pilihan yang berhubungan dengan karir.

Teori kognitif sosial karir berfokus pada hubungan self efficacy, outcomes

expectation, dan personal goals yang mempengaruhi keputusan karir individu

(Brown, 2002).

a. Self efficacy mengacu pada keyakinan individu tentang

kemampuannya untuk megatur dan melaksanakan serangkaian kegiatan

yang menuntut suatu pencapaian atau prestasi (Bandura, 1997:391). Ada

empat sumber utama efikasi diri yaitu pengalaman performansi,

pengalaman orang lain, persuasi sosial, dan keadaan emosi. Selain itu,

efikasi diri dipengaruhi oleh faktor lain yaitu motivasi, pandangan atas

dunia, demografi, dukungan sosial, kesulitan belajar, identitas ras, harapan

kerja, dan gaya belajar (Fonseca, 2011:34). Efikasi diri dipandang sebagai

faktor mendasar dalam pengambilan keputusan karir karena
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mempengaruhi tingkah laku dan perubahan tidak hanya dalam diri

individu. Tetapi juga melalui dampak terhadap faktor-faktor lainnya.

Menurut Betz dan Taylor (2001), efikasi diri keputusan karir ini

terkait dengan kesulitan dalam membuat dan melaksanakan keputusan

karir. Betz dan Taylor membuat skala untuk mengukur tingkat keyakinan

bahwa individu bisa berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan

untuk membuat keputusan karir yaitu Career Decision Making Self

efficacy Scale Short Form (CDMSE-SF), dengan sub skala meliputi : self

appraisal, occupational information, goal selection, planning, dan

problem solving.

b. Outcomes expection mengacu pada keyakinan pribadi tentang hasil atau

harapan dari suatu kegiatan. Outcomes expectation dibentuk oleh kagiatan

serupa dengan self efficacy. Hubungan antara self efficacy dan outcomes

expectation akan mempengaruhi keputusan individu dalam kegiatan

tertentu.

c. Personal goals (tujuan individu) berhubungan dengan tekad untuk terlibat

dalam kegiatan tertentu atau untuk mempengaruhi hasil tertentu.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pengambilan keputusan karir

(variabel terikat) menggunakan teori Krumboltz (dalam Brown, 2003),

pengetahuan tentang karir (variabel bebas1) menggunakan teori Winkel (1991),

dan efikasi diri (variabel bebas2) menggunakan  teori Bandura yang

dikembangkan oleh Hackett dan Betz (2001).
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Tujuan akhir dari sebuah pengambilan keputusan karir dalam penelitian ini

adalah pilihan pekerjaan yang dikemukakan oleh Anne Roe (dalam Capuzzi &

Staoffer, 2012) yaitu person-oriented dan nonperson-oriented. Peneliti

menggunakan teori Anne Roe untuk lebih memperjelas pekerjaan yang diminati

individu yang nantinya akan dipilih oleh individu karena  didalam teori belajar

sosial Krumboltz hanya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi

pengambilan keputusan karir serta keterampilan untuk mengambil sebuah

keputusan.  Alasan peneliti menggunakan teori Anne Roe sebagai pendukung dari

teori Krumboltz adalah karena ada kesamaan dari faktor-faktor yang

mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan yaitu pengaruh gen

atau keturunan, pengalaman masa kecil, dan kondisi lingkungan.

Salah satu langkah-langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah

pengumpulan informasi, oleh karena itu sumber-sumber informasi disediakan

kepada individu-individu (Manrihu, 1992:104).

Adapun informasi-informasi yang mereka peroleh mengenai pengetahuan

tentang karir dapat mereka peroleh, diantaranya: dari bimbingan karir disekolah,

penyuluhan, internet, buku-buku bacaan, konselor dan sebagainya (Andayani,

2008:4).

Informasi akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam hal pengambilan

keputusan. Apabila informasi yang diterima sangat minim, tidak lengkap dan

tidak akurat, maka akan menghasilkan tindakan yang salah dalam pengambilan

keputusan. Informasi inilah yang akan membantu individu dalam menentukan

karirnya dimasa yang akan datang (Andayani, 2008:5). Didukung oleh penelitian
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yang dilakukan wicaksono yang hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa

terdapat hubungan antara pemberian informasi karir terhadap pengambilan

keputusan karir, yang hasil penelitiannya juga konsisten dengan apa yang

diungkapkan Glaize dan Myrick (1984:168) menyimpulkan bahwa siswa yang

diberi informasi pekerjaan secara lengkap, melihat dunia kerja lebih realistis dan

makin berusaha mengembangkan karirnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir adalah

efikasi diri yang di pisahkan menjadi pengalaman belajar dan generalisasi

observasi diri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sawitri (2009:10)

menyatakan bahwa efikasi diri berpengaruh secara langsung yang negatif dalam

pengambilan keputusan karir.

Caprara, Scabini, dan Regalia (dalam Sawitri, 2009:4) mengemukakan

bahwa efikasi diri tidak datang dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari

berbagi pengetahuan dan tanggung jawab, hubungan yang beragam, tugas-tugas

yang bermanfaat, dan interaksi dengan orang lain.

Siswa yang memiliki pengetahuan yang minim , tidak lengkap dan kurang

akurat mengenai karir maka keputusan yang diambil akan mengalami

kebingungan, keragu-raguan dan kesulitan dalam menekuni studinya sehingga

akan megalami masalah-masalah seperti: berganti-ganti jurusan, minta

dipindahkan kejurusan yang lain dengan berbagai macam alasan kepada ketua

jurusannya. Sebaliknya, siswa yang memperoleh pengetahuan yang luas, lengkap

dan akurat tentang karir, maka siswa tersebut akan dapat mengakui pentingnya

sebuah keputusan, memeriksa dan menilai secara cermat dan tepat generaisasi
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observasi diri dan generalisasi pandangan atas dunia, menyusun alternatif-

alternatif yang luas dan beragam, mengumpulkan informasi yang diperlukan

tentang pekerjaan yang diminati, dan menentukan keputusan yang harus diambil

sesuai dengan pekerjaan yang diminati. Hal ini akan mengakibatkan siswa

tersebut tidak berganti-ganti jurusan dan tidak mengalami keraguan dalam

pengambilan keputusannya terhadap karir.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa pengetahuan tentang karir dan efikasi

diri diperkirakan berhubungan dengan pengambilan keputusan karir. Adanya

keterkaitan ini menyiratkan bahwa pengetahuan tentang karir, efikasi diri dan

pengambilan keputusan tentang karir merupakan variabel-variabel yang akan

diteliti lebih lanjut, dimana variabel X1 dan X2 sebagai variabel bebas atau

variabel independen (variabel yang mempengaruhi variabel lain) adalah X1

“Pengetahuan Tentang Karir”, X2 “Efikasi Diri”, sedangkan variabel Y

sebagai variabel terikat atau variabel dependen yang berarti variabel yang

dipengaruhi variabel bebas adalah “Pengambilan Keputusan Karir”.
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E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka diajukan hipotesa sebagai

berikut :

1. Hipotesis Mayor

a. Ha : Ada hubungan antara pengetahuan tentang karir dan efikasi diri

dengan pengambilan keputusan karir pada siswa SMA.

2. Hipotesis Minor

a. Ha : Ada hubungan antara pengetahuan tentang karir dengan

pengambilan keputusan karir pada siswa SMA. Artinya semakin tinggi

pengetahuan tentang karir maka semakin tinggi pengambilan keputusan

karir pada siswa SMA.

b. Ha : Ada hubungan antara efikasi diri dengan pengambilan keputusan

karir pada siswa SMA. Artinya semakin tinggi efikasi diri maka semakin

tinggi pengambilan keputusan karir pada siswa SMA.


