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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki 

potensi, kemampuan, cita-cita sebagai penerus masa depan bangsa yang 

menjadi harapan bagi setiap orang tua. Anak adalah titipan yang 

senantiasa harus dijaga, dirawat, dibesarkan dan diberi pendidikan yang 

layak. Hal tersebut adalah kewajiban dari orang tua. Tentunya setiap 

orang tua berupaya untuk membekali ilmu setinggi-tingginya kepada 

anak untuk masa depan dan kehidupan lebih baik. Karena masa depan 

bangsa sangat berpengaruh di tangan anak bangsa. Harapan dari orang 

tua ketika anak sudah selesai melakukan pendidikan adalah memperoleh 

pekerjaan yang layak agar kedepannya anak memiliki kehidupan yang 

lebih baik. 

Sebuah pencapaian karir dilakukan dengan berbagai proses 

seperti belajar saat TK, SD, SMP, SMA hingga pada Perguruan Tinggi. 

Proses tersebut membuat anak memiliki satu tujuan untuk dicapai. Tidak 

jarang orang tua berusaha untuk membantu anak dalam memilih karir 

dengan berbagai macam cara. Berbagai macam pekerjaan yang ada saat 

ini menjadi salah satu tujuan bagi anak sebagai bentuk pencapaian 

harapan dan keinginan. 

Jika saatnya tiba anak akan dihadapkan pada suatu pilihan 

pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik bagi masa depan. Setelah 

melewati proses anak akan tumbuh menjadi sosok dewasa yang akan 
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bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Setelah proses pendidikan 

berakhir anak akan melanjutkan pada jenjang pemilihan pekerjaan yang 

harus dipilih. Setiap anak tentunya akan membutuhkan suatu pekerjaan. 

Setiap anak butuh untuk bekerja dan berbahagia serta sukses dalam satu 

jabatan tertentu. Tentunya jabatan atas pilihan pekerjaan ini akan 

membawa anak meraih serta memegang suatu jabatan yang sesuai 

dengan kebutuhan hidupnya. Keputusan pekerjaan bagi masa depan 

akan terwujud apabila anak mampu menyesuaikan diri di antara potensi-

potensi yang dimiliki oleh anak dengan kesempatan yang tersedia serta 

adanya dukungan dari orang tua. 

Saat ini banyak ditemukan bahwa pekerjaan orang tua menjadi 

sebuah modeling bagi anak sehingga anak memutuskan memilih 

pekerjaan seperti pekerjaan orang tua dengan alasan memiliki masa 

depan yang baik, tertarik ingin menjadi seperti orang tua dan 

meneruskan pekerjaan dari orang tua. Anak mengimitasi setiap kegiatan 

dan pekerjaan dari orang tua sebagai tujuan dalam karirnya. 

Sebagai contoh adalah hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu subjek pada 25 November 

2015 pukul 19.00-21.00 sebagai berikut : Subjek berusia 22 tahun, saat 

ini subjek sedang melakukan proses magang di sebuah instansi 

pemerintahan, subjek sebelumnya melakukan pendidikan selama 4 

tahun di IPDN. Pekerjaan dari ibu subjek adalah pegawai negeri di 

Instansi Pemerintahan. Ayah subjek adalah seorang pegawai swasta. 

Awal ketertarikan subjek saat lulus SMA adalah ingin menjadi polisi 

karena terlihat gagah dan keren. Subjek tertarik ingin menjadi polisi 
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karena saat kecil melihat polisi dapat menangkap pencuri sehingga akan 

merasa hebat jika dirinya dapat menangkap pencuri. Setiap kegiatannya 

sehari hari subjek sering memperhatikan ibu dalam pekerjaanya, subjek 

juga terlintas ada ketertarikan untuk ingin menjadi seperti ibu subjek 

dengan alasan ingin melanjutkan pekerjaan ibu subjek. Seiring 

berjalannya waktu subjek diarahkan oleh orang tua untuk mendaftar 

pada sebuah pendidikan ikatan dinas yaitu IPDN. Subjek tidak 

mengetahui tentang karir ke depannya jika melakukan pendidikan di 

IPDN nantinya akan menjadi pegawai negeri. Setelah lulus SMA subjek 

mencari info tentang IPDN. Subjek mendapatkan banyak pandangan dan 

mengetahui jika karir ke depannya adalah menjadi seperti ibu subjek 

yaitu menjadi pegawai negeri. Selain pendidikan yang bagus, untuk 

karir kedepannya juga bagus karena setelah pendidikan langsung kerja 

dengan golongan IIIA. Subjek memutuskan untuk mendaftar pada tahun 

pertama dengan mengikuti seleksi beberapa tahap. Setiap seleksi yang 

diikuti subjek lolos hingga dinyatakan sebagai Praja IPDN pada tahun 

2011 dan lulus pada tahun 2015. 

Menurut tokoh Bandura (dalam Alwisol, 2009, h. 292) Social 

Learning Teori, Bandura menunjukkan adanya modeling. Seseorang  

akan memodel pada tokoh-tokoh penting dalam hidupnya. Modeling 

adalah menirukan apa yang dilihat serta menambahkan atau mengurangi 

tentang tingkah laku yang diamati kemudian menggeneralisir dari 

berbagai hasil pengamatan yang melibatkan proses kognitif. 

Menurut Freud (dalam Alwisol, 2014, h. 24) salah satu 

mekanisme pertahanan ego yaitu identifikasi (identification) anak mula-
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mula mengidentifikasi orang tuanya karena anak menanggap orang 

tuanya omnipotent (maha kuasa), kemudian juga mengidentifikasi guru, 

olahragawan, penyanyi rock, dan lain-lainya. Introyeksi (introjection) 

adalah sebuah proses pengembangan superego dengan mengadopsi 

nilai-nilai orang tua. Remaja yang meniru gaya tingkah laku bintang 

film menjadi introyeksi, kalau peniruan itu dapat meningkatkan harga 

diri dan menekan perasaan rendah diri, maka remaja 
merasa

 lebih bangga 

dengan dirinya sendiri. 

Mengutip dalam sebuah artikel (Asri, 2012)  yang diunduh pada 25 

Oktober pukul 15:17 tentang sejarah usaha jamu Ny. Meneer sebagai 

berikut : Ibu Meneer merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Ia 

menikah dengan pria asal Surabaya, dan kemudian pindah ke Semarang. 

Pada masa pendudukan Belanda tahun 1900an, di masa-masa penuh 

keprihatinan dan sulit suaminya sakit keras dan berbagai upaya 

penyembuhan sia-sia. Ibu Meneer mencoba meramu jamu Jawa yang 

diajarkan orang tuanya dan suaminya sembuh. Sejak saat itu, Ibu 

Meneer lebih giat lagi meramu jamu Jawa untuk menolong keluarga, 

tetangga, kerabat maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ia 

mencantumkan nama dan potretnya pada kemasan jamu yang ia buat 

dengan maksud membina hubungan yang lebih akrab dengan 

masyarakat yang lebih luas. Berbekal perabotan dapur biasa, usaha 

keluarga ini terus memperluas penjualan ke kota-kota sekitar. Dengan 

bantuan anak-anak beliau yaitu Nonnie, Hans, Lucy, Marie (dari suami 

pertama) dan Hans Pangemanan (dari suami kedua) mampu 

memperlihatkan kontribusi luar biasa terhadap kemajuan usaha keluarga 
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tersebut. Masing-masing anak memperlihatkan peranan yang signifikan, 

hingga sulit lagi untuk bisa secara persis berkata anak yang satu lebih 

berjasa dari pada anak yang lain. Sampai pada tahap ini, banyak 

pelajaran yang bisa di ambil, dimana dukungan total yang diberikan 

pihak keluarga dan kecintaan akan profesi merupakan faktor-faktor 

dominan keberhasilan beliau. 

Pada tahun 1919 atas dorongan keluarga berdirilah Jamu Cap 

Potret Nyonya Meneer yang kemudian menjadi cikal bakal salah satu 

industri jamu terbesar di Indonesia. Selain mendirikan pabrik Ny 

Meneer juga membuka toko di Jalan Pedamaran 92, Semarang. 

Perusahaan keluarga ini terus berkembang dengan bantuan anak-

anaknya yang mulai besar. Pada tahun 1940 melalui bantuan putrinya, 

Nonnie, yang hijrah ke Jakarta, berdirilah cabang toko Nyonya Meneer, 

di Jalan Juanda, Pasar Baru, Jakarta 

Selanjutnya ketika perusahaan dikelola Ibu dan anak, Nyonya 

Meneer dan Hans Ramana perusahaan berkembang pesat. Nyonya 

Meneer meninggal dunia pada tanggal 23 April 1978, generasi kedua 

yaitu anaknya, Hans Ramana, yang juga mengelola bisnis bersama 

ibunya yang meninggal terlebih dahulu pada tahun 1976. Operasional 

perusahaan kemudian diteruskan oleh generasi ketiga yakni ke lima 

cucu Nyonya Meneer. Seiring berjalannya waktu ke lima bersaudara ini 

kurang serasi dan menjatuhkan pilihan untuk berpisah. Kini perusahaan 

murni dimiliki dan dikendalikan salah satu cucu Nyonya Meneer yaitu 

Charles Saerang. Sedangkan keempat orang saudaranya dan setelah 

menerima bagian masing-masing, memilih untuk berpisah. 
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Sempat terjadi pertengkaran yang menghebohkan antara cucu-

cucu dari Ny. Meneer yang pada akhirnya pihak keluarga besar Nonie 

Saerang memutuskan untuk mengalah dan memilih untuk melepaskan 

saham yang dimilikinya kepada keluarga Charles Saerang yang 

merupakan keponakan pada tanggal 27 Oktober 2000 (Asri, 2012) 

Contoh selanjutnya dikutip pada sebuah artikel Merdeka.com 27  

November pukul 13:15 tentang latar belakang keluarga Ir. Soekarno. 

Beliau adalah presiden RI pertama yang sebelumnya berkarir pada dunia 

politik.Ir Soekarno mendapat gelar sebagai Pahlawan Proklamator dan 

Pahlawan Nasional. Beliau memiliki 5 orang anak dari Istrinya 

Fatmawati salah satu anaknya Megawati Soekarno Putri adalah satu-

satunya anak yang mengikuti jejak ayahnya dan pernah menjadi 

Presiden RI. Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah 

mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia 

politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil 

menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak 

bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik.Beliau pun 

terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati 

terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Hingga saat ini Megawati 

juga masih aktif menjadi ketua PDIP. Kemudian anaknya yang bernama 

Guruh Soekarno Putra adalah seorang pengusaha yang bergerak di 

bidang hiburan seperti pemain film. Anak bungsu dari pasangan Ir. 

Soekarno, presiden Indonesia pertama dengan Fatmawati ini menyukai 

kesenian dan sastra sejak anak-anak. Pada usia lima tahun, Guruh sudah 

belajar menari Jawa, Sunda, Bali dan mementaskan tariannya di atas 



21 

 

 

panggung. Pada usia itu juga ia membentuk band bocah dan bermain 

piano. Menjelang remaja, Guruh membentuk band The Beat-G (tahun 

1965) dan merilis album perdananya di tahun 1975 berjudul Guruh 

Gypsy, yang berisi musik paduan gamelan Bali. Dua tahun kemudian, ia 

mendirikan organisasi pemuda, Swara Mahardika (berubah menjadi 

Yayasan Swara Mahardika pada 1987) dan PT Gencar Semarak Perkasa 

(GSP) pada tahun 1989. Saat ini banyak penghargaan yang sudah di 

dapat. Tidak hanya hal tersebut Guruh juga menjadi desainer terkenal. 

Batik adalah salah satu ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Alasan 

itu membuat Guruh mendirikan PT. Guruh Soekarno Persada yang 

berdiri sejak 1990. Banyak karya batik yang dihasilkan dengan ciri khas, 

baik klasik maupun modern tanpa meninggalkan nilai-nilai batik itu 

sendiri. Selain itu Guruh juga mengadakan beberapa acara lain seperti 

opera Wayang Baratha “Penyelamatan Putri Batik” dan Altajaru music 

kontemporer. 

Menurut Freud (dalam Alwisol, 2009, h. 24) salah satu 

mekanisme pertahanan ego yaitu identifikasi (identification) anak mula-

mula mengidentifikasi orang tuanya karena anak menanggap orang 

tuanya omnipotent (maha kuasa), kemudian juga mengidentifikasi guru, 

olahragawan, penyanyi rock, dan lain-lainya. Introyeksi (introjection) 

adalah sebuah proses pengembangan superego dengan mengadopsi 

nilai-nilai orang tua. Remaja yang meniru gaya tingkah laku bintang 

film menjadi introyeksi, kalau peniruan itu dapat meningkatkan harga 

diri dan menekan perasaan rendah diri, maka remaja merasa lebih 

bangga dengan dirinya sendiri. 
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Kemudian sebagai contoh tidak ada kesamaan antara karir orang 

tua dengan anak yang diunduh pada artikel Merdeka.com 27  November 

pukul 14:10 : Otto Cornelis Kaligis, lebih dikenal dengan nama OC 

Kaligis, adalah advokat ternama  di negeri ini. Beragam kasus mulai dari 

buruh, sopir, rakyat miskin hingga selebritis dan pejabat pernah dia 

tangani. Pengacara kawakan ini memang terkenal menjunjung tinggi 

hukum dan keadilan. Langkah besarnya yang diingat banyak orang 

adalah ketika beliau memutuskan untuk membayar sendiri uang pensiun 

35 orang sopir PPD yang kasusnya kalah saat kasasi di Mahkamah 

Agung. Beliau memiliki seorang anak putri bernama Velove Vexia 

Kaligis yang profesinya saat ini menjadi seorang artis berbagai film 

telah dibintangi olehnya. Velove Vexia menekuni dunia artis sejak usia 

hingga hal yang ditekuninya saat ini menjadi pilihan pekerjaan menjadi 

artis. Pekerjaan yang dipilih sangat berbeda dengan pekerjaan ayahnya 

yaitu sebagai advokat. 

Hasil penelitian dari (Olaosebikan & Olusakin 2014, h. 44-57)  

Effect Of Parental Influence On Adolescents’ Career Choice In Badagry 

Local Government Area Of Lagos State, Nigeria dalam IOSR Journal Of 

Research & Method In Education penelitian ini adalah untuk 

menyelidiki efek dari pengaruh orang tua pada pilihan karir remaja pada 

siswa yang bersekolah di Badagry di area Pemda Langos State. Terdiri 

dari 300 responden yang dipilih secara acak dari sepuluh SMA dengan 

kategori (tiga model sekolah tingi,  empat non model sekolah tinggi, dan 

tiga perguruan tinggi swasta). Terdapat lima  hipotesis yaitu :  
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1. Pengaruh parental tidak akan memiliki efek yang signifikan pada 

pilihan karir remaja. 

2. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa di sekolah 

menengah pemerintah, dan siswa di sekolah menengah swasta 

mengenai efek dari pengaruh orang tua pada pilihan karir remaja. 

3. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa di sekolah 

tinggi model dan perguruan tinggi publik mengenai efek dari 

pengaruh orang tua pada pilihan karir remaja. 

4. Parental sikap untuk pekerjaan tidak akan memiliki efek yang 

signifikan pada pilihan karir remaja. 

5. Presepsi kepuasan kerja orang tua tidak akan memiliki dampak 

yang signifikan terhadap aspirasi karir remaja. 

Semua hipotesis diuji pada tingkat signifikansi 0,05 dari variabel 

jenis kelamin, kelas sekolah, dan jenis sekolah. Temuan peneliti 

menunjukkan bahwa 48,36% responden setuju bahwa orang tua 

mempengaruhi pilihan karir mereka. Secara rata-rata 21,5% dari 

responden setuju bahwa garis orang tua mereka dari bisnis 

mempengaruhi pilihan karir mereka, sementara 78,5%  tidak setuju. 

Secara keseluruhan 30% dari reponden setuju bahwa mereka memilih 

karir keluarga karena mereka perlu untuk mempertahankan bisnis 

keluarga. Selain itu tiga dari lima hipotesis yang diuji diterima karena 

tidak ada perbedaan yang signifikan dalam variabel yang dibandingkan 

yaitu hipotesis 1,3, dan 5. Hipotesis 2 dan 4 ditolak karena ada 

perbedaan signifikan  dalam variabel yang dibandingkan. Hasil temuan 

ini tampaknya menunjukkan bahwa remaja di sekolah menengah di 
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Badagry di Area Pemda Lagos State memiliki beberapa bentuk 

kemerdekaan dalam memilih pekerjaan. 

Hasil penelitian (Aiyah-Mensah, dkk. 2014, h.62-80) fokusnya 

adalah pada pemodelan faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan karir 

pada mahasiswa dengan subjek sebanyak 430 siswa. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang memengaruhi karir 

mahasiswa teknik dan kejuruan di Politeknik yaitu faktor keamanan 

pekerjaan, jenis kelamin dan faktor hubungan keluarga dekat, keuangan 

dan pengaruh sosial.  

Berdasakan fenomena-fenomena yang ditemukan dan yang telah 

dijelasan dapat disimpulkan bahwa seseorang memilih pekerjaan 

berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi pemilihan pekerjaan. 

Beberapa contoh memilih pekerjaan yang sama dengan orang tua 

dengan alasan suka, ingin menjadi seperti orang tua, suka terhadap 

pekerjaan orang tua,  namun pekerjaan orang tua tidak menjadi sebuah 

pengaruh ketertarikan pada seseorang dalam memilih sebuah pekerjaan. 

Seseorang tidak selalu ingin menjadi seperti orang tua atau meneruskan 

pekerjaan orang tua.  

 

Beberapa contoh lain  ditemukan bahwa seseorang memilih 

pekerjaan yang berbeda dengan orang tua dengan alesan memilih 

pekerjaan yang disukai serta sesuai dengan kemampuan. Terkadang saat 

kecil seseorang sudah menunjukkan ketertarikan sendiri tanpa 

menirukan kesukaan, kebiasaan atau hal entah sama pada orang tua atas 

hal-hal yang dilakukan. Seseorang cenderung lebih suka melakukan 
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kegiatan yang disukai secara berulang-ulang hingga skill yang dimiliki 

anak lebih dari sebelumnya. Seseorang akan fokus dan berusaha pada 

suatu keinginan yang diwujudkan dalam sebuah pencapaian yaitu 

pemilihan pekerjaan. Banyak faktor yang menyebabkan anak tidak 

memilih pekerjaan yang sama dengan orang tua dengan alasan ingin 

mengembangkan potensi yang dimiliki seperti hobi, tidak tertarik 

dengan pekerjaan orang tua, memiliki pilihan sendiri untuk berkarir 

serta ingin menekuni sebuah pekerjaan yang disukai. Seseorang lebih 

menyukai melakukan suatu hal yang sesuai dengan apa yang disukai 

daripada melakukan hal dengan paksaan atau tidak disukai. Seseorang 

yang memiliki pilihan pekerjaannya sendiri akan jauh lebih positif 

dalam menjalankan prosesnya selain itu akan berimbas juga pada 

jenjang karir untuk ke depannya.  

Pada kenyataannya saat ini masih banyak orang yang merasa 

kesulitan dalam menentukan arah karirnya. Pekerjaan yang saat ini 

mereka jalankan pun hanya berdasarkan peluang yang ada, bukan 

ditentukan oleh minat diri sendiri. Terkadang seseorang kurang 

maksimal dalam menjalankan pekerjaannya karena tidak sesuai dengan 

keinginan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wawasan serta 

pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 

pemilihan pekerjaan pada seseorang. Dengan demikian peneliti tertarik 

untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam 

pemilihan pekerjaan pada seseorang. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan serta faktor-

faktor apa saja yang memengaruhi pemilihan pekerjaan pada seseorang. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanaat bagi dunia psikologi, khususnya 

psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi pemilihan pekerjaan pada seseorang. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

para pembaca khususnya mayarakat mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi pemilihan pekerjaan serta dapat mengoptimalkan 

pilihan pekerjaan sesuai dengan potensi. 




