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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah peneltian dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

pekerjaan pada seseorang dilakukan pada empat subjek yang berdomisili 

di Semarang. Peneliti melakukan penelitian pada empat subjek tahap 

dewasa awal dengan usia 18 sampai dewasa akhir uia 60 tahun.  Subjek 

penelitian ini dua subjek memiliki pekerjaan yang sama dengan orang tua 

dan dua subjek memiliki pekerjaan yang berbeda dengan oran tua yang 

ditinjau dari perbedaan lamanya berkarir dalam bekerja. 

Subjek pertama adalah laki-laki berusia 22 tahun lulusan dari 

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP). Penelitian dilakukan sebanyak tiga kali. 

Subjek pertama merupakan subjek yang memiliki pekerjaan yang sama 

dengan orang tua. Subjek pertama memiliki waktu berkarir selama satu 

tahun dengan berlayar. 

Subjek kedua laki-laki berusia 25 tahun. Bekerja di Perseroan 

Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) bagian rel dan jembatan. 

Penelitian dilakukan sebanyak tiga kali. Subjek kedua berkarir selama 

tujuh tahun di bidang teknik dan gambar bangunan. Subjek kedua  

memiliki pekerjaan yang berbeda dengan orang tua.
 

Subjek ketiga seorang pria berusia 58 tahun bekerja sebagai 

pegawai Badan Usaha Milik Negara Bank Negara Indonesia (BUMN 

BNI). Penelitian dilakukan sebanyak dua kali. Subjek ketiga berkarir 
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selama 32 tahun. Subjek ketiga memiliki pekerjaan yang berbeda dengan 

orang tua. 

Subjek keempat seorang wanita berusia 52 tahun bekerja sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian dilakukan sebanyak dua kali. 

Subjek keempat memiliki pekerjaan yang sama dengan orang tua. 

Selama proses penelitian berlangsung peneliti menggunakan alat 

bantu handphone untuk merekam video, voice note,  serta alat tulis supaya 

membantu dan mempermudah peneliti saat melakukan penulisan atau 

mengolah data yang didapat. 

Alasan peneliti memilih keempat subjek tersebut sebagai subjek 

penelitian adalah karena peneliti memiliki hubungan yang cukup dekat 

dengan subjek sehingga subjek lebih terbuka dengan peneliti dan hal 

tersebut memudahkan peneliti dalam melakukan proses wawancara. 

Keempat subjek juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan 

karakteristik subjek penelitian. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 sampai 29  Juli 

2016. Subjek berjumlah empat orang. Peneliti menggunakan metode 

wawancara dan observasi dalam proses pengambilan data. Proses 

wawancara dilaksanakan pada tempat yang telah disepakati antara subjek 

dan peneliti.  Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan 

kebutuhan sampai data yang dibutuhkan terpenuhi.  
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Tabel. 1 

Pelaksanaan Penelitian Subjek I - IV 

 

 Subjek Hari, tanggal Waktu Lokasi 
Tahap Pengambilan 

Data 

I Kamis, 15 Juli 2016 

Jumat, 16 Juli 2016 

Sabtu, 17 Juli 2016 

17.00 - 19.00 

19.00 - 21.00 

09.00 – 12.00 

Mall 

Rumah 

Tanjung 

Mas 

- Rapport & 

wawancara 

- Wawancara  

- Observasi 

II Kamis, 21 Juli 2016 

Jumat, 22 Juli 2016 

Sabtu, 23 Juli 2016 

19.00 – 21.00 

16.00 – 18.00 

09.00 – 11.00 

Kafe 

Rumah 

Kantor  

- Rapport & 

wawancara 

- Wawancara  

- Observasi 

III Minggu, 24 Juli 2016 

Senin, 25 Juli 2016 

18.00 - 20.00 

17.00 – 19.00  

 Rumah 

Kafe 

- Rapport & 

wawancara 

- Wawancara 

- Observasi 

IV Rabu, 27 Juli 2016 

Kamis, 27 Juli 2016 

06.00 -  07.30 

11.00 – 14.00 

Rumah 

Kantor 

- Rapport & 

wawancara 

- Wawancara 

- Observasi 
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C. Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

1) Nama    : SEZ 

2) Alamat    : Kelurahan Kudaile Kec. Slawi Tegal 

3) Jenis kelamin  : Laki-laki 

4) Usia   : 23 Tahun 

5) Pekerjaan   : Department Nautical 

6) Lama bekerja  : Satu tahun 

7) Identitas orang tua  

a. Nama ayah  : Suhi 

b. Nama ibu  : Prwnt 

8) Pekerjaaan orang tua  

c. Ayah   : Departmen Engineering 

d. Ibu   : Wiraswasta 

 

b. Hasil Obervasi 

Proses penelitian pertama pada subjek I dilakukan pada 

sebuah restoran food court pada pukul 19.00 yang terletak pada 

salah satu Mall di Semarang. Dengan perbincangan awal serta 

bercandaan, peneliti melakukakan proses observasi. Subjek 

memiliki ciri-ciri fisik yang tinggi, besar, berkulit putih, memiliki 
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potongan rambut dengan panjang satu cm. Ciri-ciri fisik terlihat 

seperti taruna pada umumnya karena masih freshgraduate. 

Proses penelitian kedua dilakukan di pelabuhan Tanjung 

Mas Semarang. Subjek mengunakan pakaian seragamnya kemeja 

putih dan celana panjang warna navy dengan sepatu ket hitam. 

Subjek bertugas untuk menjaga navigasi kapal yang sudah diatur 

sebelumnya secara otomatis. Subjek terlihat sedang berbicara dan 

saling memberi saran dengan rekan kerjanya untuk melalui rute 

mana. 

 

c. Hasil Wawancara 

1. Latar belakang keluarga 

Subjek adalah anak pertama dari enam bersaudara. Ayah 

subjek adalah seorang pelaut bagian tehnik, sebelumnya ayah 

subjek adalah alumnus dari PIP Semarang. Ayah subjek 

menjadi pelaut selama 15 tahun. Ketertarikan ayah subjek 

menjadi pelaut bagian teknik karena alasan pertama adalah suka 

dengan mesin, selain itu ayah subjek ingin mengubah nasib 

serta dapat menyekolahkan adik-adiknya. Ibu subjek sebagai 

ibu rumah tangga. Alasan ibu subjek tidak bekerja karena adik 

dari subjek masih kecil sehingga ayah subjek tidak memberi 

izin untuk bekerja. 

Subjek adalah anak pertama, ketika subjek SMA orang tua 

subjek bercerai. Subjek memiliki pandangan dari ayahnya jika 
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setelah lulus subjek akan menikuti karir  ayahnya menjadi 

seorang pelaut, namun jurusan nautika. Subjek ingin membantu 

menyekolahkan adik-adiknya. 

 

2. Proses pendidikan subjek I  

Subjek sekolah di SD, SMP, SMA di kota Slawi. Setelah 

lulus subjek mendaftar pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) 

jurusan Nautika di Semarang. Proses saat menjalani sebuah 

pendidikan awalnya subjek butuh beradaptasi karena sistem 

yang diterapkan adalah militer. Subjek beradaptasi dengan 

menjalani prosesnya. Subjek dipaksa melakukan apa yang 

diperintah oleh senior. Dalam semua proses yang dilalui subjek 

menikmati prosesnya dengan baik dan nyaman karena bagi 

subjek itu adalah proses yang harus dihadapi. Subjek menyadari 

dengan kegiatan tersebut menjadikan subjek pribadi yang 

tangguh. Semua proses yang dilakukan tidak ada ruginya tentu 

akan bermanfaat dan demi kebaikan bagi subjek sendiri. 

PIP memiliki dua department yaitu nautical department  dan 

engineering department (navigasi dan permesinan) department 

engineering bertangung jawab terhadap seluruh pemesinan 

kapal, baling-baling, generator, dan sumber daya listrik. 

Lokasinya bekerja biasanya ada dibagian bawah kapal yang 

menyangkut tentang permesinan. Pekerjaannya seperti montir, 
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ganti oli, perawatan mesin kapal, dan mengecek tentang semua 

kendali mesin. 

PIP memiliki sembilan mata kuliah pada jurusan nautika 

diantaranya adalah Ilmu Pelayaran Datar, Penentuan Posisi, 

Sistem Pengendalian Muatan, Olah Gerak Kapal, Bahasa 

Inggris Maritim. Dari semua mata kuliah yang ada subjek 

menyukai mata kuliah Bahasa Inggris Maritim. Subjek 

menyukai Ingris Maritim karena selain mudah mata kuliah 

tersebut sama dengan Bahasa Inggris umumnya. Basik dari 

Bahasa Inggris juga sudah dipelajari dari SD maka dari itu lebih 

mudah. Pelaut diwajibkan bisa berbahasa Inggris sehingga 

aplikasinya lebih sering dipraktekkan daripada mata kuliah lain, 

jika mata kuliah lain tidak sering aplikasinya dipraktekkan 

karena  saat ini  teknologi lebih canggih. Semua serba otomatis  

dapat diatur melalui mesin secara otomatis.  

Selama subjek pendidikan nilai terbaik mata kuliahnya 

adalah Pengendalian Muatan, yaitu mempelajari bagaimana 

cara mengatur muatan ketika kapal memiliki kapasitas tertentu 

sehingga saat kapal di laut membawa barang banyak tetap 

dalam status aman. Lebih baik muatan kapal kurang daripada 

berlebihan. Perusahaan juga akan mendapat keuntungan jika 

kapal dapat memuat banyak cargo. Maka dari itu perhitungan 

muatan barang diperlukan agar bisa membawa keuntungan. Jika 

muatan barang yang dibawa kurang tetapi kekurangan banyak 
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maka perusahaan akan rugi maka dari itu dengan adanya 

perhitungan dapat meminimalisir kerugian. Jika ada kekurangan 

muatan lebih baik hanya sedikit. Tiap muatan  sifatnya berbeda 

maka dari itu muatan sangat penting untuk dipelajari. Subjek 

menjelaskan bahwa perairan dunia memiliki  karakter yg 

berbeda misalnya negara beriklim winter, summer, tropical, 

memiliki kadar massa air berbeda, maka dari itu harus 

diperhintungkan muatan kapal. Sebagai contoh negara berlayar 

dengan 1000 ton didaerah summer muatan barang aman namun 

ketika winter akan menjadi tidak aman karena memiliki massa 

air berbeda. Berat 1000 ton bisa dianggap berbeda dari daerah 

summer. Maka dari itu jika mau ke negara dengan musim 

winter ada perhitungannya sendiri seperti bahan bakarnya 

berapa kemudian balas. Balas adalah tangki untuk stabilitas 

kapal, jika ada balas kapal menjadi stabil jika tidak kapal akan 

menjadi oleng. 

 

3. Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan pekerjaan 

Ayah subjek adalah alumnus Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang. subjek diarahkan untuk menjadi taruna karena ayah 

subjek menilai bahwa taruna prospeknya untuk kedepannya 

lebih bagus daripada mahasiswa. Banyak mahasiswa saat ini 

yang setelah lulus dari kuliah menjadi pengangguran, untuk itu 

ayah subjek mengarahkan untuk mendaftar di PIP. Subjek anak 
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pertama maka dari itu ayahnya ingin menjadikan subjek sebagai 

panutan untuk adik-adik subjek. Selain itu keinginan subjek 

adalah menjadi seorang yang sukses dan berhasil bagaimanapun 

caranya. Saat ini subjek  telah membuktikan bahwa sistem 

pendidikan di PIP tidak hanya menunjang dalam karir tetapi 

juga dalam moral, dan mental.  Dalam sehari hari subjek 

diajarkan dan dilatih sehingga subjek mendapatkan pelajaran 

seperti pemebentukan karakter dan moral. Pembentukan 

karakter di PIP lebih bagus daripada mahasiswa karena  PIP 

lebih pada sistem asrama yang dibawahi oleh senior. Maka dari 

itu Taruna PIP juga sering mendapat kegiatan yang tak terduga 

yang di dapatkan disana. Kegiatan sehari harinya lebih 

terstruktur dan disiplin penuh dengan peraturan. Subjek dididik 

menjadi disiplin, taat peraturan, maka dari itu Taruna dari PIP 

akan memiliki skill yang lebih baik daripada mahasiswa 

kuliahan. Pelaut adalah salah satu lapangan pekerjaan baik, 

sejak kecil subjek sudah tertarik menjadi pelaut, semakin 

kedepan pandangan mengenai pelaut lebih yakin bahkan cita-

citanya adalah seorang pelaut. 

Saat ini pelayar banyak dari negara Asia seperti Filipina, 

Myanmar, dan Malaysia, sehingga peluang menjadi pelaut lebih 

banyak. Menurut subjek tidak semua orang tertarik menjadi 

pelaut sehingga itu salah satu peluang yang lain. Lulusan PIP 
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menjadi perwira sehinga lebih bergengsi ketika selesai 

pendidikan. 

Ayah subjek menilai jika subjek lebih pantas di jurusan 

nautika sebagai navigator. Subjek juga tidak suka dengan 

mesin, karena bagi subjek itu adalah hal yang ribet. Menurut 

subjek mesin berada di bawah maka dari itu suasana kerjanya 

panas dan tidak nyaman. Tipikal subjek adalah tidak tahan 

dengan suasana panas karena jika keadaan kurang nyaman 

subjek merasa saat kerja akan terganggu, maka dari itu subjek 

lebih suka nautika karena subjek lebih suka pekerjaan yang 

mengacu pada kognitif daripada motorik. 

Sejak kecil ayah  subjek sudah mendoktrin agar subjek 

menjadi pelaut,  mama subjek juga selalu menceritakan serta 

menunjukkan tempat pendidikan papa subjek saat melewati. 

Dengan adanya hal tersebut subjek memiliki pandangan bahwa 

saat besar nanti ingin bekerja seperti ayahnya. Menurut subjek 

pekerjaan yang baik hanya pelaut sehingga tidak ada pekerjaan 

lain yang bagus, walau ada pekerjaan seperti polri atau tentara 

tetapi subjek merasa bahwa  doktrin yang didapat dari orang tua 

pekerjaan baik hanya pelaut. 

Faktor pemilihan pekerjaan pada subjek I yaitu karena 

pengarahan orang tua, yang selalu mengarahkan subjek untuk 

menjadi pelaut, dan selalu memberi pengetahuan seputar 

pekerjaan pelaut, selain itu subjek juga merasa bahwa pelaut 
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adalah pekerjaan yang terbaik karena orang tua subjek juga 

bekerja menjadi pelaut.  

 

Bagan 3. Dinamika Pemilihan Pekerjaan Subjek I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin menjadi pelaut 

Adanya upaya, tujuan, proses dan pencapaian : 

Orang tua broken home, diterima sepenuh hati,pendidikan 

hingga perguruan tinggi, status sosial ekonomi cukup.  

 

Harapan berdasarkan faktor eksternal 

(orang tua menginginkan menjadi 

pelaut, pilihan pendidikan) 

 

Harapan  berdasarkan faktor 

internal (ingin menjadi 

pelaut) 

 

Dinamika faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan 

pekerjaan 

Meneruskan dan 

ingin  memiliki 

pekerjaan yang 

sama dengan 

orang tua. 

Potensi yang ada 

pada diri : 

(disiplin, 

ketrampilan 

pekerja keras, 

bertanggung 

jawab, memiliki 

hobi olahraga) 

 

Peran dari faktor 

pendidikan 

mengarahkan 

pilhan pekerjaan 

(STM, sekolah 

ikatan dinas) 

Karakteristik jenis pekerjaan : tipe 

konvensional (Pelaut Ahli Nautika) 
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Tabel. 2 

Intensitas Tema Subjek I 

 

Kode Keterangan  Intenitas Tema 

P1 Orang tua ++++ Peran Pemilihan 

Pekerjaan 

(Faktor Primer) 

P2 Pendidikan ++++ 

P3 Status sosial 

ekonomi 

++ 

P4 Kualitas diri ++ Peran Pemilihan 

Pekerjaan 

(Faktor 

Sekunder) 

S1 Teman sebaya + 

S2 Kelompok + 

K1 Realistis + 

Karakteristik 

Pekerjaan 

K2 Intelektual + 

K3 Sosial + 

K4 Konvensional ++++ 

K5 Usaha + 

K6 Artistik + 

 

 

+  : Sangat rendah 

++++  : Sangat tinggi 

 

 

 
 

2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

1) Nama    : HAP 

2) Alamat    : Jl. Pucang Anom Semarang 
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3) Jenis kelamin  : Laki-laki 

4) Usia   : 25 tahun 

5) Pekerjaan   : Rel dan Jembatan PT KAI 

6) Lama bekerja  : 7 tahun 

7) Nama orang tua   

i. Ayah   : SCP 

ii. Ibu   : WWT 

8) Pekerjaan orang tua  

a) Ayah   : Driver 

b) Ibu   : Wiraswasta (pedagang kue) 

b. Hasil Obervasi 

Proses penelitian pertama pada subjek II dilakukan di 

sebuah kafe di Jl. Dr Cipto pada tanggal 20 Juli 2016. Subjek 

mengenakan kaos warna maron dan celana hitam panjang memakai 

sebuah topi. Subjek memiliki fisik tinggi gagah dengan badan 

ideal. Subjek datang dengan pacarnya. Peneliti dan subjek 

memesan makanan dan minuman dengan bercerita dan saling 

tertawa terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti meminta ketersediaan 

subjek untuk melakukan wawancara observasi pengambilan data.  

 

Proses penelitian kedua dilakukan di Jl. Thamrin di kantor 

cabang subjek. Subjek bekerja di Purwodadi namun setiap akhir 

pekan subjek pulang ke Semarang.  Pada hari Jumat subjek datang 

dari Purwordadi pada pukul 13.00. Subjek datang dari Stasiun 
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Tawang ke kantor pusat yang terletak di Jl. Thamrin. Subjek dan 

peneliti sudah melakukan kesepakatan untuk bertemu sebelumnya. 

Subjek terlihat membawa dokumen dengan mengenakan seragam 

lengan pendek dan celana panjang berwarna navy, memakai topi 

dan sepatu berwarna hitam. Subjek berbicara  kepada bagian kantor 

pusat dan menyerahkan dokumen serta meminta keperluan untuk 

dibawa ke Purwodadi.  

Penelitian ketiga dilakukan di rumah teman dekat subjek di 

Jl. Tlogosari.  Subjek singgah saat pulang dari kantor cabang di Jl. 

Thamrin. Subjek menggunakan seragam seperti sebelumnya 

pakaian lengan pendek dan celana panjang berwarna navy, 

menggunakan sepatu hitam. Selanjutnya subjek meminta 

ketersediaan subjek untuk melanjutkan proses penelitian 

sebelumnya. 

 

1. Latar belakang keluarga  

Subjek adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ayah subjek 

merupakan anak ke sembilan dari sembilan bersaudara. Saat 

subjek usia 17 tahun  kelas dua SMK ayah dan ibu subjek cerai. 

Subjek ikut dengan ayah bersama adiknya laki-laki. Karena 

ayah subjek memikirkan adik subjek yang masih kecil maka 

ayah subjek memutuskan untuk nikah lagi setelah tiga tahun. 

Pendidikan ayah subjek adalah lulusan sarjana hukum karena 

kakek subjek sebelumnya adalah seorang hakim. Pekerjaan 
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ayah subjek saat ini adalah driver bus malam. Sebelumnya 

bekerja pada sebuah perusahaan kapal di pelabuhan Semarang 

di bagian cargo gudang barang dan peti kemas. Karena saat itu 

krisis moneter maka perusahaan ditutup sehingga ayah subjek di 

phk. Ayah subjek berusaha mencari pekerjaan sejenis lalu 

sempat berlayar. Namun karena berlayar perusahaan juga 

bangkrut maka kantor ditutup. Hobi dari ayah subjek saat itu 

adalah bermain, traveling dan suka dengan berbau lapangan. 

Saat muda ayah subjek sudah bisa mengemudikan bus, maka 

dari itu ayah subjek medaftar pekerjaan menjadi driver bus 

malam sampai saat ini. Pada usia 20 tahun adik subjek 

mengalami kecelakaan parah. Saat itu adiknya mengalami patah 

tulang pada bagian punggung dan rahang.Subjek merasa sangat 

sedih karena adiknya harus dioperasi, namun karena 

keterbatasan biaya operasi tidak dapat dilakukan sehingga adik 

subjek hanya di rawat inap. Sempat untuk meminjam dengan 

saudara namun tidak ada yang memberi pinjaman. Akhirnya 

setelah dua hari dirawat adiknya meninggal dunia. Hal ini 

membuat subjek sangat terpukul dan memiliki keinginan untuk 

menjadi seorang yang sukses. Sebelumnya ingin mewujudkan 

cita-cita adiknya menjadi seorang polisi namun karena keadaan 

berubah subjek bekerja keras untuk sukses. 

 

2. Latar belakang pendidikan 
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Subjek menjalani pendidikan dari TK hingga SMA di 

Semarang. Setelah lulus SMP subjek melanjutkan ke jenjang 

pendidikan SMA. Saat itu subjek diarahkan oleh ayah subjek  

mendaftar di PIKA yang berkaitan dengan kesenian, namun 

karena keterbatasan dana maka subjek batal mendaftar dan 

beralih ke SMK 7 dan dinyatakan diterima. Alasan ayah subjek 

menyarankan masuk STM Pembangunan karena mendapat 

pandangan dari saudara-saudaranya yang sukses karena bekerja 

di sipil. Maka dari itu dengan keterbatasan biaya ayah subjek 

mendukung dengan menyarankan untuk masuk di SMK 7. 

Awalnya subjek belum memiliki pandangan mengenai karir 

untuk kedapannya. Setelah mengalami proses subjek mulai 

mengarah akan kemana jenjang karirnya. Ada beberapa 

penjurusan saat di SMK 7 yaitu yaitu bagian mesin, listrik, 

komputer, dan teknik gambar bangunan. Awalnya subjek 

memilih ilmu komputer karena peminatnya terlalu banyak maka 

tidak terpilih sehingga subjek memutuskan untuk memilih 

jursan teknik gambar bangunan. 

Selesai pendidikan subjek belum memiliki pandangan pihak 

sekolah membantu untuk mengarahkan. Setelah lulus beberapa 

perusuhaan memberikan lowongan melalui sekolah. Subjek 

diarahkan untuk mendaftar dari beberapa referensi guru. Saat 

proses belajar awalnya mengalami kesulitan karena masih 

proses beradaptasi, namun ketika proses belajar sudah berjalan 
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subjek mampu mengikuti pelajaran normatif dan pelajaran 

penjurusan dengan baik. Nilai dari pelajaran penjuruasan lebik 

baik daripada nilai pelajaran normatif seperti kimia, 

matematika, fisika. Dengan proses yang dilalui subjek menjadi 

memiliki basik sipil dan teknik gambar bangunan. 

3. Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan pekerjaan 

Lulus dari pendidikan, subjek tidak mendaftar dari 

rekomendasi sekolah dengan alesan masih ingin memilih-milih 

yang lebih baik. Awalnya subjek bekerja pada proyek 

pembangunan perumahan dengan gaji awal 600 ribu dari 

lowongan kerja yang ditawarkan oleh teman. Menurut subjek 

untuk pengalaman awal bekerja subjek menerima sekaligus 

melihat bagaimana pelajaran yang didapat saat bekerja pertama 

kali. Subjek bekerja lamanya kurang lebih satu tahun. Ketika itu 

subjek bertemu dan melihat teman-teman sekolah dulu yang 

bekerja keluar Semarang memiliki yang lebih tinggi padahal 

secara basik yang dimiliki sama. Subjek memutuskan untuk 

keluar dari pekerjaan saat itu serta mencari lowongan. Ketika 

ada lowongan pekerjaan dari referensi teman subjek mencoba. 

Setelah beberapa hari subjek mendapat telfon lalu wawancara 

via telepon dan keesokan harinya berangkat bekerja pada 

sebuah proyek di Bali. Hal tersebut merupakan pertama kalinya 

subjek merantau di tempat orang untuk mencari pekerjaan. 
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Setelah proyek selesai subjek kembali lagi ke Semarang 

mencari pekerjaan.  

Subjek mendapat info dari teman ada lowongan pekerjaan 

menjadi teller bank. Saat bekerja subjek merasa tidak nyaman 

di lingkungan pekerjaannya. Menurut subjek ketika tidak ada 

orang maka tidak ada pekerjaan dan hanya diam. Disitu subjek 

merasa kurang nyaman ditambah lagi karena tidak ada basik di 

bidang keuangan. Subjek lebih suka di pekerjaan bagian 

lapangan.  

Selanjutnya subjek memilih untuk melanjutkan kuliah agar 

menunjang karirnya menjadi lebih baik. Subjek juga 

mengerjakan pekerjaan freelance mengambar bangunan. Ketika 

subjek kuliah selama satu minggu ada tawaran pekerjaan proyek 

di Aceh. Subjek memutuskan meninggalkan kuliah dan 

mengikuti proyek ke Aceh untuk bekerja. Sistem kerja proyek 

ketika ada pekerjaan baru biasanya perekrutan sebagian dari 

orang lama  maka dari itu subjek mengambil pekerjaan tersebut. 

Selain bertemu dengan teman, subjek mendapat suasana baru di 

daerah lain. Bagi subjek terasa menyenangkan karena saat 

bekerja menemui seseorang dengan kebiasaan, bahasa, dan 

lingkungan yang berbeda. 

Semakin hari usia subjek semakin bertambah. Subjek 

memutuskan untuk mencari pekerjaan yang dapat menunjang 

karirnya. Karena jika di usia 30 tahun subjek masih ikut proyek 
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maka karirnya tidak akan meningkat selain itu kalah saing 

dengan freshgraduate. Saat itu subjek mendapat informasi dan 

diberi info oleh teman ada yang bekerja di KAI. Pembukaan 

pendaftaran dibuka setiap tahun namun yang tersedia adalah 

untuk jurusan teknk mesin dan elektro. Pada suatu kesempatan 

yang tepat jurusan subjek dibutuhkan, subjek mendaftardan 

mengikuti beberapa tahap seleksi dan pada akhirnya diterima. 

Pekerjaan di KAI hamper sama seperti proyek namun 

skalanya lebih kecil. Untuk pembagian hanya dibagi setiap 

wilayahnya yang biasanya sering disebut resort. Jika di proyek 

biasanya bekerja dengan 50 -100 orang, untuk pekerjaan subjek 

di KAI hanya lima sampai sepuluh orang. Tugasnya adalah 

melakukan perawatan rel dan jembatan. Pada intinya adalah 

maintenance kereta rel dan jembatan kereta api. Contohnya saat 

kereta lewat rel akan turun nah hal tersebut secara berkala akan 

mengalami rel menjadi turun atau melengkung berbentuk S. 

Kemudian pekerjaannya meluruskan kembali rel tersebut. 

Karena di KAI subjek merasa memiliki jenjang karir subjek 

memutuskan untuk mengabdi dan berkarir di PT KAI. 

Hasil wawancara pada subjek 2, diketahui bahwa faktor 

dalam pemilihan pekerjaan pada subjek karena faktor minat dan 

potensi bisa dibuktikan pada saat subjek bekerja di bank 

menjadi teller, dia merasa tidak betah, dan dia akhirnya keluar 

lalu mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya juga sesuai 
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dengan basik pendidikan yang ia miliki, pada PT KAI pun 

subjek memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat 

yang ia miliki. Selain itu subjek juga merupakan orang yang 

memiliki sikap sangat gigih dalam bekerja bisa dilihat pada saat 

subjek sudah tidak ada proyek, subjek langsung berinisiatif 

mencari proyek lain. Minat bakat pada subjek muncul karena 

saat sekolah subjek selalu diarahkan dalam pemilihan sekolah, 

kemudian pada saat masuk SMK 7 juga karena diarahkan oleh 

orangtua, sehingga dari pengarahan itulah subjek memiliki 

keahlian khusus yang menjadi minat subjek saat memilih karir, 

keahlian yang dimiliki subjek saat ini merupakan keterampilan 

yang muncul karena pendidikan yang telah ditempuh subjek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4. Dinamika Pemilihan Pekerjaan Subjek II 

 

 

 

Ingin menjadi 

pengusaha 

Harapan berdasarkan faktor eksternal 

(orang tua menginginkan bekerja 

pada teknik sipil) 

 

Harapan  berdasarkan faktor 

internal (subjek ingin menjadi 

pengusaha) 
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Tabel. 3 

Intensitas Tema Subjek II 

 

 

Adanya upaya, tujuan, proses dan pencapaian : 

Orang tua broken home, diterima sepenuh hati,pendidikan 

hingga D1 di STM 7, status sosial ekonomi cukup.  

 

Dinamika faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan 

pekerjaan 

Pengalaman masa 

lalu, nilai 

Potensi yang ada 

pada diri : 

(pekerja keras, 

bertanggung 

jawab, memiliki 

hobi 

menggambar) 

 

Peran dari faktor 

pendidikan 

mengarahkan pilhan 

pekerjaan pada teknik 

gambar dan bangunan 

 

Karakteristik jenis pekerjaan : tipe 

artistik (PT KAI teknik gambar dan 

bangunan) 
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Kode Keterangan  Intenitas Tema 

P1 Orang tua ++++ Peran Pemilihan 

Pekerjaan 

(Faktor Primer) 

P2 Pendidikan ++++ 

P3 Status sosial 

ekonomi 

+ 

P4 Kualitas diri ++ Peran Pemilihan 

Pekerjaan 

(Faktor 

Sekunder) 

S1 Teman sebaya + 

S2 Kelompok + 

K1 Realistis + 

Karakteristik 

Pekerjaan 

K2 Intelektual + 

K3 Sosial + 

K4 Konvensional + 

K5 Usaha + 

K6 Artistik ++++ 

 

+  : Sangat rendah 

++++  : Sangat tinggi 

 

 

 

 

3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

1) Nama    : Knt SE 

2) Alamat    : Graha Taman Pelangi BSB Semarang 

3) Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4) Usia   : 58 tahun 

5) Pekerjaan   : Pegawai BUMN 

6) Lama bekerja  : 32 tahun 
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7) Nama orang tua   

a) Ayah   : Ngspn  

b) Ibu   : Dh 

8) Pekerjaan orang tua 

a) Ayah   : Petani 

b) Ibu   : Wiraswasta (penjual daging) 

 

b. Hasil Obervasi 

Penelitian pertama pada subjek III dilakukan di rumah 

subjek di BSB. Subjek terlihat mengenakan celana pendek dan kaos 

sedang bersantai dengan keluarga. Subjek memiliki badan yang 

gagah berkumis dan tinggi. Selanjutnya peneliti meminta 

ketersediaan subjek untuk melakukan wawancara observasi 

pengambilan data.  

Penelitian kedua di restoran cepat saji di Mall saat itu subjek 

terlihat menemui klien di meja sebelah, selanjutnya subjek 

menemui peneliti guna melanjukan proses penelitian. Subjek 

terlihat masih menggunakan pakaian kerjanya berwarna putih 

dengan dasi menggunakan celana hitam panjang dan memakai 

sepatu hitam. Selanjutnya peneliti melanjutkan proses penelitian 

sesuai dengan kesepakatan dengan subjek sebelumnya. 

c. Hasil Wawancara 

1. Latar belakang keluarga 
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Subjek termasuk memiliki pekerjaan yang berbeda dengan 

orang tuanya. Subjek adalah anak kedua dari sembilan 

bersaudara. Pekerjaan ayah subjek sebagai penjual daging, ibu 

subjek sebagai penjual toko kelontong di depan rumah. Subjek 

selalu membantu kedua orang tua berjualan ketika selesai 

sekolah atau libur. Subjek membantu menghitung setiap ada 

pembeli lalu memberi kembalian seperti transaksi jualan pada 

umumnya. Saat subjek kecil subjek sudah terlihat mahir dalam 

perhitungannya. 

Ketika subjek SMA ayah subjek meninggal dunia karena 

sakit liver. Keinginan subjek saat dibangku SMP adalah 

memiliki keinginan menjadi pegawai bank karena orang tua 

subjek sering hutang bank. Semenjak orang tua subjek 

meninggal keinginan subjek mewujudkannya keinginannya 

semakin kuat. Ibunya hanya pedagang yang buta huruf maka 

dari itu subjek ingin menyenangkan ibunya. 

Ketika kecil subjek selalu merasa terpinggirkan dari 

lingkungan karena perekonomian ayah ibunya sangat 

sederhana.  Fasilitas yang dimiliki berbeda dengan teman 

sebaya lainnya. Subjek merasa iba dengan ibunya karena harus 

merawat sembilan anaknya seorang diri. Ketika subjek kuliah 

keadaannya juga sangat pas pasan. Teman-teman lainnya naik 

motor subjek hanya menggunakan sepeda yang butuh. Pakaian 

yang dimiliki subjek sangat sederhana. Subjek dan kakak 



81 

 

 

adiknya memakan seadanya saat itu. Bisa dibilang bisa makan 

nasi aja sudah bersyukur. Subjek berfikir dari situ sehingga 

menjadi terpacu untuk belajar maksimal agar dapat memperoleh 

hasil yang lebih baik. 

 

2. Latar belakang pendidikan 

Subjek melakukan proses pendidikan TK, SD, SMP di kota 

Pati. Selama proses sekolah saat dulu belum ada rutinitas untuk 

belajar. Buku yang digunakan dari kelas satu hingga kelas lima 

SD masih dan awet. Selanjutnya subjek pindah sekolah saat 

SMP karena sekolah yang sebelumnya tutup. Kemudian subjek 

pindah sekolah dengan membawa sarung yang berisi peralatan 

sekolahnya. Subjek merasa cuek walau harus ditertawakan 

karena tidak memakai tas. Walau demikian subjek tetap percaya 

diri karena kepentingan untuk menuntut ilmu. Saat lulus 

selanjutnya subjek pindah ke kabupaten untuk jenjang 

pendidikan SMA. Saat duduk di bangku SMA subjek memiliki 

hobi olah raga. Subjek mengikuti lomba voli, altet lari dan 

sepak bola. Saat duduk di bangku sekolah subjek sangat 

menyukai pelajaran berhitung. Nilai pelajaran tentang berhitung 

sangat baik disbanding lainnya bahkan terkadang saja guru yang 

bertanya pada subjek. Nilai mata pelajaran matematika dan 

hitungan lainnya juga selalu bagus. Saat sekolah dan sampai 

saat ini subjek sering mengikuti lomba-lomba olahraga.  Orang 
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tua subjek mengarahkan untuk mengambil jurusan kuliah yang 

sesuai dengan apa yang disukai yaitu jurusan ekonomi 

perusahaan saat itu. Selama proses kuliah subjek selalu 

memiliki nilai yang sangat baik. Subjek menjadi asisten dosen 

saat kuliah karena nilainya terbaik dari teman-teman lainnya.  

Subjek menyelesaikan kuliahnya dan mendapat gelar sarjana 

muda lulusan Unissula dengan  nilai cumlaude. 

3. Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan pekerjaan 

Subjek memiliki inisiatif sendiri saat memilih pekerjaannya 

karena itu adalah keinginannya sejak SMP. Saat kuliah subjek 

mengetahui bahwa ada pengumuman calon analis kredit. Subjek 

mendaftar dengan mengikuti berbagai tahap seleksi sebanyak 

empat kali yaitu tes tertulis, psikotes, tes kesehatan lalu 

wawancara. Peserta yang mendaftar 525 dan yang terpilih 

hanya 26 salah satunya adalah subjek. Kemudian peserta yang 

dinyatakan diterima diberangkatkan ke Jakarta untuk pelatihan 

kerja di kantor pusat selama tiga bulan. Setelah selesai 

dipulangkan sesuai daerahnya kemudian mendapatkan 

penempatan di Demak sebagai analis kredit. Tugasnya adalah 

memproses pengusaha-pengusaha yang mengajukan kredit ke 

BNI. Kemudian bertugas untuk menganalisa kelayakan usaha 

dapat dikembangkan atau tidak, karakter peminjam seperti apa, 

kondisi jaminan untuk menentukan bisa diberi keputusan atau 

tidak. Subjek memulai karirnya di usia 21 tahun. 
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Selama proses berkarir di pekerjaan atasannya selalu menilai 

bahwa subjek memiliki pekerjaan yang sangat baik. Subjek 

pertama bekerja di Bank BNI memiliki jabatan sebagai analis 

kredit. Setelah tujuh tahun berjalan dengan prestasi yang baik 

subjek naik jabatan menjadi kepala bagian analis bank. Setelah 

proses lima tahun berjalan karir subjek pindah tugas di cabang 

Semarang. Setelah satu tahun di Semarang subjek dipindahkan 

di kantor pusat Jakarta dan naik jabatan menjadi analis kredit 

korporasi. Setelah satu tahun subjek dipindahkan ke Kalimantan 

dengan jabatan wakil pimpinan cabang Kalimantan Selatan kota 

baru diusia 35 tahun. Setelah tiga tahun kedepan subjek pindah 

ke Banjarmasin sebagai kepala cabang di usianya 39 tahun. 

Setelah tiga tahun lagi dengan jabatan yang sama subjek 

dipindahkan ke Semarang hingga pensiun. Diusia 52 tahun 

subjek mengajukan pensiun muda karena ingin berkumpul 

dengan keluarga di Semarang. 

Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan pekerjaan pada 

subjek ketiga yaitu nilai kehidupan dan kemampuan inteligensi 

yang baik karena kehidupan subjek dari kecil sangat sederhana 

dan sangat survive disaat subjek harus menghadapi kepergian 

orang tua subjek, orang tua subjek meninggal disaat subjek 

masih sekolah, dan ibu subjek harus menyekolahkan adik-adik 

subjek yang masih kecil-kecil dengan bekerja sendiri sehingga 

subjek hidup sangat sederhana dan hanya bisa menuntut ilmu 
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sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik 

pula. Subjek juga memiliki kemampuan inteligensi dalam 

berhitung yang sangat baik, kemampuan ini membuat subjek 

memilih karir yang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki 

dari kecil. 
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Bagan 5. Dinamika Pemilihan Pekerjaan Subjek III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya upaya, tujuan, proses dan pencapaian : 

Single parent (ayah meninggal ketika sma), diterima sepenuh 

hati,pendidikan hingga perguruan tinggi jurusan ekonomi 

managemen, status sosial ekonomi kurang, didikan orang tua 

sangat disiplin 

Harapan berdasarkan faktor eksternal 

(orang tua menginginkan menjadi 

orang sukses) 

 

Harapan  berdasarkan faktor 

internal (ingin menjadi 

peegawai bank dan sukses) 

 

Dinamika faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan 

pekerjaan 

Pengalaman masa 

lalu yang sangat 

pahit, nilai 
 

Potensi yang ada pada diri 

: (disiplin, menghargai 

nilai, ketrampilan, pekerja 

keras, tangguh, prestasi 

sangat baik, bertanggung 

jawab, memiliki hobi 

olahraga futsal dan tenis) 

 

Keinginan 

untuk menjadi 

seorang yang 

sukses dengan 

bekerja keras 
 

Karakteristik jenis pekerjaan : tipe 

konvensional (Pegawai Bank bagian analis 

kredit) 

Menjadi pegawai bank 
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Tabel. 4 

Intensitas Tema Subjek III 

 

 

Kode Keterangan  Intenitas Tema 

P1 Orang tua ++++ Peran Pemilihan 

Pekerjaan 

(Faktor Primer) 

P2 Pendidikan ++++ 

P3 Status sosial 

ekonomi 

++++ 

P4 Kualitas diri ++++ Peran Pemilihan 

Pekerjaan 

(Faktor 

Sekunder) 

S1 Teman sebaya + 

S2 Kelompok + 

K1 Realistis + 

Karakteristik 

Pekerjaan 

K2 Intelektual + 

K3 Sosial + 

K4 Konvensional ++++ 

K5 Usaha + 

K6 Artistik + 

 

+  : Sangat rendah 

++++  : Sangat tinggi 
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4. Subjek 4 

a. Identitas Subjek 

1) Nama    : Pryt 

2) Alamat    : Kel. Lamper Tengah Semarang 

3) Jenis kelamin  : Wanita 

4) Usia   : 52 tahun 

5) Pekerjaan   : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

6) Lama bekerja  : 22 tahun 

7) Identitas orang tua : 

a) Ayah   : Sytmn 

b) Ibu   : Ambrnh 

8) Pekerjaan orang tua  

a) Ayah   : PNS 

b) Ibu   : Wiraswasta 

 

b. Hasil Obervasi 

Penelitan pertama pada subjek IV dilakukan di rumah subjek. 

Subjek mengenakan daster panjang batik berwarna coklat dengan 

rambut yang diikat. Subjek terlihat welcome dan sangat ramah. 

Selanjutnya peneliti meminta ketersediaan subjek untuk melakukan 

wawancara observasi pengambilan data.  

Penelitian kedua dilakukan dirumah subjek pukul enam 

pagi. Subjek mengenakan seragam PNS coklat dan ingin bersiap 
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siap berangkat ke kantor di Pucang Gading. Selanjutnya peneliti 

melanjutkan melakukan penelitian. 

 

c. Hasil Wawancara 

1. Latar belakang keluarga 

Subjek adalah anak keempat dari enam bersaudara. Ayah 

subjek adalah pegawai PNS namun memliki usaha sampingan 

percetakan, ibunya pedagang di sebuah pasar tradisional. Ketika 

sepulang sekolah subjek sering membantu ibunya ke pasar 

terkadang menjaga adik-adiknya. Ketiga kakak subjek laki-laki 

sehingga subjek tidak terlalu memperhatikan. Subjek 

bertanggung jawab menjaga dan merawat kedua adik-adiknya. 

Saat kecil subjek memiliki hobi memasak hingga semua adik-

adiknya selalu dimasakkan oleh subjek. Saat kecil subjek 

memiliki cita-cita menjadi koki karena hobinya. Saat lulus 

sekolah orang tua subjek menyarankan agar menjadi PNS 

seperti ayahnya karena karir dan masa depan lebih terjamin. 

Subjek tumbuh besar penuh dengan kasih sayang orang tua. 

Sebelum memiliki usaha latar belakang ekonomi keluarga 

tergolong sederhana. Subjek termasuk anak yang mandiri, 

selain bertanggung jawab kepada adiknya subjek juga 

membantu ibu subjek mencuci pakaian. Subjek paham akan hal 

yang seharusnya dikerjakan. Subjek merasa bahwa semua hal 

yang dikerjakan itu sebagai pengalaman untuk diaplikasikan 
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saat berkeluarga nanti. Subjek juga tidak mengeluh dan tetap 

menjalani semua dengan semangat.  

 

2. Latar belakang pendidikan 

Subjek menjalani pendidikan SD di SDN Kinibalu Barat, lalu 

SMP dan SMA nya adalah SMA Muhammadiyah Semarang. 

Selama subjek sekolah subjek selalu dijadikan sekretaris dan 

bendahara. Subjek adalah tipe anak yang memiliki banyak 

teman di masa sekolahnya karena subjek adalah anak yang 

supel. Pada setiap jenjang sekolah SD hingga SMA subjek 

selalu menjadi sekretaris. Subjek selalu mengikuti kegiatan 

OSIS. Jabatan saat menjadi osis juga sebagai sekertaris. Nilai 

pelajaran yang di dapat subjek diatas rata-rata, namun nilai 

bahasa Indonesia dan bahasa jawa lebih menonjol. Saat di 

bangku SD, dan SMP subjek mengikuti lomba menulis bahasa 

jawa mendapat juara dua. Subjek selalu menulis di papan tulis 

ketika guru memerintah karena tulisan subjek sangat rapi saat 

sd hingga sma. Saat SMA jurusan subjek adalah is karena 

subjek merasa bahwa subjek lebih tertarik pada mata pelajaran 

yang ada pada pelajaran is daripada ia. Saat itu orang tua hanya 

menyarankan pilih pada apa yang subjek suka maka dari itu 

subjek memilih is karena subjek merasa lebih cocok masuk di 

is.  
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3.  Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan pekerjaan 

Subjek termasuk memiliki pekerjaan yang sama dengan 

orang tua. Setelah lulus pada jenjang pendidikan SMA subjek 

mengikuti keinginan dan arahan dari orang tua. Subjek 

mendaftar menjadi PNS dengan beberapa tahap dan dinyatakan 

diterima. Ayah subjek memberi pandangan bahwa karir menjadi 

PNS kedepannya akan baik apalagi subjek adalah seorang 

wanita. Selain faktor kesehatan, kesenjangan keluarga juga akan 

terjamin. Subjek juga merasa bahwa subjek memiliki 

ketertarikan pekerjaan ayahnya. Karena menurut subjek 

pekerjaannya ayah subjek santai dan tidak sampai malam. Saat 

di kantor hanya membuat dokumen. Subjek mendapatkan 

gambaran karena ketika kecil subjek sering ikut ke kantor 

ayahnya. 

Subjek memiliki suami yang pekerjaannya tentara, maka 

subjek mengikuti dimana suami bertugas. Subjek berkarir saat 

usianya 22 tahun. Subjek bekerja di Semarang awalnya di dinas 

sosial. Selanjutnya subjek pindah kerja ke Magelang karena saat 

itu suaminya mendapat tugas. Suami subjek seorang tentara 

maka pekerjaan subjek mengikuti suami. Subjek bekerja di 

Magelang selama lima tahun, selanjutnya subjek mengikuti 

suami dinas ke Denpasar selama delapan tahun. Pada tahun 

2009 suaminya meninggal dunia karena sakit. Kemudian subjek 

pindah ke kota asal Semarang hingga saat ini bekerja pada  
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bagian dinas sosial panti jompo sebagai sekretaris dan 

bendahara golongan IIIA. Pekerjaannya menulis berkaitan 

dengan hasil-hasil rapat atau pertemuan. Subjek juga sebagai 

bendahara yang mengatur gaji pegawai. 

Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan pekerjan pada 

subjek IV yaitu pola asuh orang tua, karena subjek memang dari 

kecil diarahkan oleh orang tua untuk bekerja menjadi PNS dan 

subjek mengikuti arahan orang tua tersebut. Kemudian faktor 

keterampilan, karena subjek dari saat sekolah menjadi anggota 

OSIS dan saat ini bekerja sebagai PNS subjek selalu memilih 

bagian menjadi sekretaris, hal ini telah terbukti bahwa 

keterampilan subjek menjadi sekretaris merupakan faktor dalam 

pemilihan karir saat ini. 
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Bagan 6. Dinamika Pemilihan Pekerjaan Subjek IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya upaya, tujuan, proses dan pencapaian : 

Diterima sepenuh hati,pendidikan hingga perguruan SMA, 

status sosial ekonomi cukup, dukungan dari orang tua penuh. 

managemen, status sosial ekonomi kurang, didikan orang tua 

sangat disiplin 

Harapan berdasarkan faktor eksternal 

(orang tua menginginkan menjadi 

pegawai negeri sipil) 

 

Harapan  berdasarkan faktor 

internal (ingin menjadi koki 

terkenal) 

 

Dinamika faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan 

pekerjaan 

Meneruskan dan 

ingin memiliki 

pekerjaan yang 

sama dengan orang 

tua 
 

Potensi yang ada pada 

diri : (disiplin, dewasa, 

memiliki prestasi, 

memiliki hobi memasak) 

 

Karakteristik jenis pekerjaan : tipe 

konvensional (Pegawai Bank bagian analis 

kredit) 

Menjadi koki terkenal 
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Tabel. 5 

Intensitas Tema Subjek IV 

 

 

Kode Keterangan  Intenitas Tema 

P1 Orang tua ++++ Peran 

Pemilihan 

Pekerjaan 

(Faktor Primer) 

P2 Pendidikan ++ 

P3 Status sosial 

ekonomi 

++ 

P4 Kualitas diri ++ Peran 

Pemilihan 

Pekerjaan 

(Faktor 

Sekunder) 

S1 Teman sebaya + 

S2 Kelompok + 

K1 Realistis + 

Karakteristik 

Pekerjaan 

K2 Intelektual + 

K3 Sosial +++ 

K4 Konvensional ++++ 

K5 Usaha + 

K6 Artistik + 

 

+  : Sangat rendah 

++++  : Sangat tinggi 

 

 

 




