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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha yang 

disadari dan terencana dalam mengembangkan potensi diri individu 

secara aktif, agar dapat berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Ristekdikti, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan bangsa. Untuk 

itu, diharapkan banyak siswa yang dapat mencapai keberhasilan dalam 

menempuh pendidikan. 

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan dalam 

proses pendidikan adalah orientasi masa depan. Keyakinan dalam belajar 

dan berbagai upaya untuk mencapai keberhasilan masa depan dapat 

terbentuk oleh orientasi masa depan (Jembarwati, 2012). Dengan 

orientasi masa depan, siswa dapat lebih memahami pentingnya tujuan 

yang akan dicapainya dimasa depan, dimana hal tersebut dapat 

mempengaruhi keberhasilannya dalam proses pendidikan. 

Orientasi masa depan merupakan salah satu hal yang membuat 

masa remaja berada pada tahapan periode perkembangan yang unik 

(Beal & Crockett, 2010). Masa remaja merupakan salah satu masa dalam 

tahapan pertumbuhan dan perkembangan selama rentang kehidupan 
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manusia yang juga merupakan masa transisi. Masa remaja, yaitu masa 

transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, merupakan suatu periode untuk 

mempersiapan kehidupan di masa depan yang akan datang sebagai 

orang dewasa yang lebih baik (Trempala & Malmberg, 2014). 

Nurmi (Beal & Crockett, 2010; Seginer, 2011) mengemukakan 

bahwa pada masa remaja norma dan ekspektasi sosial mendorong 

remaja untuk berpikir dengan berorientasi terhadap masa depan. Pada 

masa ini, remaja diharapkan mampu dalam menyiapkan diri mereka pada 

masa transisi menuju masa dewasa untuk dapat menentukan orientasi 

masa depan karir. Karir yang dimaksudkan di dalam penelitian ini 

berkaitan dengan pendidikan, khususnya kelanjutan pendidikan siswa 

SMA ke perguruan tinggi. 

 Di sisi lain, Hall (Kibler, 2011) mengungkapkan bahwa masa 

remaja dapat dikatakan sebagai masa “storm and stress”. Pada masa ini, 

remaja yang beralih dari anak-anak menuju dewasa akan berhadapan 

dengan berbagai macam permasalahan dan diharapkan mampu 

menentukan keputusan karir sebagai orientasi masa depan yang akan 

dijalaninya kelak di masa depan. Hal tersebut dikatakan sebagai masa 

pencarian jati diri. Pada masa inilah masa remaja dipandang cenderung 

negatif karena masa remaja dianggap sebagai masa yang bermasalah. 

Sementara itu, Bandura (Kibler, 2011; Santrock, 2011) menyatakan 

hal yang berbeda dan beranggapan bahwa tahapan masa remaja yang 

merupakan masa penuh tekanan dan stres sebenarnya merupakan masa 
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yang positif, yaitu pada masa ini remaja mengembangkan kemampuan 

dalam membuat keputusan penting dalam hidupnya, yaitu mengenai masa 

depan. Pemikiran atau gambaran akan masa depan dapat dikatakan 

sebagai orientasi masa depan (Nurmi, 1989). Dengan orientasi masa 

depan, remaja lebih dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya 

untuk mencapai keberhasilan dalam proses pendidikan dan peluang karir 

untuk masa depannya (Zulaikhah & Taufik, 2014). Oleh karena itu, sangat 

penting bagi remaja memiliki tujuan, sehingga remaja mampu mengambil 

keputusan dan menjalani hidup yang lebih baik di masa depan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 9 

Juni 2017 terhadap guru BK (Bimbingan dan Konseling) di salah satu 

sekolah swasta di Semarang, diketahui bahwa masih banyak siswa SMA, 

baik yang duduk di Kelas X, XI, maupun XII masih belum dapat 

menentukan keputusan akan masa depannya. Guru BK tersebut 

menyatakan bahwa baik dalam menentukan jurusan pilihan di SMA (IPA 

atau IPS), dalam memilih hal yang akan mereka lakukan setelah lulus 

SMA nanti (baik kuliah, bekerja, ataupun masuk ke akademi 

kepolisian/ketentaraan, ataupun berkeluarga), dan bahkan menentukan 

jurusan dan universitas yang akan mereka masuki setelah lulus SMA (bagi 

yang ingin masuk ke perguruan tinggi), hal tersebut masih banyak 

dipengaruhi oleh orang lain. 

Masih menurut guru BK tersebut, para siswa SMA tersebut tidak 

percaya diri ketika mereka diminta untuk menentukan pilihan atau 
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membuat keputusan yang berkaitan dengan masa depannya tersebut. 

Kebanyakan dari mereka merasa ragu-ragu dengan pilihan mereka. 

Mereka merasa kesulitan dalam menentukan pilihan yang berkaitan 

dengan masa depan mereka tersebut, baik ketika ditanya secara lisan 

ataupun ketika diminta untuk mengisi formulir mengenai tujuan masa 

depan mereka setelah lulus nanti. 

Sebagian besar dari para siswa Kelas XI dan XII tersebut 

mengubah pilihan perguruan tinggi atau jurusan mereka ketika ditanyakan 

kembali atau ketika diminta mengisi formulir pilihan karir mereka beberapa 

waktu setelah sebelumnya mereka diminta untuk melakukan hal yang 

sama. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa ragu mengenai 

apakah pilihan mereka tersebut sudah tepat bagi diri mereka dan apakah 

mereka dapat mencapainya di masa depan nanti. Mereka juga merasa 

ragu dengan pilihan mereka tersebut karena mungkin saja berbeda atau 

tidak sesuai dengan harapan orangtua mereka. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa 

siswa SMA di Semarang pada tanggal 23 Juni dan 3 Juli 2017. Beberapa 

siswa menyatakan bahwa mereka masih bingung dalam menentukan 

masa depannya. Mereka menyatakan bahwa mereka ingin masuk ke 

perguruan tinggi setelah lulus SMA nanti, tetapi mereka masih belum 

dapat menentukan jurusan dan universitas yang ingin dimasuki dan 

bahkan daerah tempat universitas tersebut berada. Sementara itu, 

beberapa siswa lainnya masih bingung dalam memilih perguruan tinggi 
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atau pendidikan non formal atau kedinasan (seperti akademi kepolisian 

atau ketentaraan) setelah lulus SMA nanti. Dari data tersebut, dapat dilihat 

bahwa sebagian besar siswa merasa bingung atau ragu-ragu mengenai 

masa depan mereka. Sangat sedikit dari mereka yang telah benar-benar 

mantap dalam menentukan ingin masuk ke jurusan dan perguruan tinggi 

apa setelah lulus nanti. 

Sebagian besar siswa yang merasa ragu tersebut mengatakan 

bahwa mereka sebenarnya merasa takut kalau kondisi mereka di sekolah 

pada saat di bangku SMA, misalnya pengetahuan atau nilai-nilai mata 

pelajaran di sekolah pada saat ini, ternyata kurang dapat memersiapkan 

diri mereka dalam menghadapi masa depan nanti. Ada siswa yang 

mengatakan bahwa mereka belum memberitahukan pilihan sekolah 

mereka pada orangtua, karena takut tidak sesuai dengan keinginan 

orangtuanya. Bahkan, ada juga yang telah memberitahukan kepada 

orangtuanya, tetapi ternyata mendapat penolakan karena orangtuanya 

menginginkan mereka untuk masuk ke perguruan tinggi atau jurusan yang 

lain. Padahal, mereka merasa bahwa perlu untuk mulai menentukan 

pilihan karir mereka nanti setelah lulus SMA. 

SMA (Sekolah Menengah Atas) yang merupakan pendidikan formal 

setelah lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau sederajat, ditempuh 

dalam waktu tiga tahun, mulai dari kelas X sampai kelas XII. Dalam 

kurikulum SMA pada umumnya, siswa masih diberi kesempatan untuk 

memikirkan dan memersiapkan diri selama setahun (di bangku Kelas X) 
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untuk kemudian menentukan pilihan jurusannya pada saat dia naik ke 

Kelas XI. Pada tahun kedua, yaitu kelas XI itulah, siswa baru dapat 

memilih salah satu dari tiga jurusan yang ada (IPA, IPS, atau Bahasa). Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa masih diberikan cukup banyak waktu untuk 

memersiapkan diri sebelum menentukan pilihan jurusannya di SMA yang 

nantinya dapat memengaruhi pula pilihan karirnya setelah lulus, dimana 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tujuan utama 

jenjang pendidikan SMA adalah memersiapkan siswanya masuk ke 

pendidikan tinggi (Mardiyati & Yuniawati, 2015). 

Sementara itu, Kurikulum 2013 memiliki aturan yang sedikit 

berbeda dengan hal tersebut. Menurut Musliar Kasim (Wakil Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Pendidikan), penjurusan kurikulum 

2013 didasarkan pada peminatan dengan tiga pilihan, yaitu 1) Matematika 

dan IPA, 2) IPS, serta 3) Bahasa dan Kebudayaan. Para siswa SMA 

memilih peminatan sejak duduk dikelas X. Utamanya, seleksi peminatan 

akan dilakukan berdasarkan nilai rapor ketika SMP dan minat siswa, lalu 

kemudian didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh guru BK 

(Pembaruan, 2013; Kemendikbud, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa, 

siswa SMA perlu untuk menentukan pilihan jurusannya di bangku SMA 

dalam waktu yang lebih singkat, yang nantinya akan berdampak pada 

pilihan karirnya di masa depan setelah lulus SMA. 

Memiliki orientasi masa depan karir yang jelas sangat penting bagi 

remaja, terutama siswa SMA (Lyu & Huang, 2016). Terdapat dampak-
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dampak negatif yang dapat terjadi jika siswa SMA tidak memiliki orientasi 

masa depan atau arah yang jelas mengenai masa depannya. Salah 

satunya adalah ketika masuk kuliah, seorang siswa dapat merasa salah 

jurusan. Ketika siswa merasa salah jurusan, dia tidak akan tertarik untuk 

mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga nilai-

nilai akademik atau prestasinya akan menurun. Hal ini di universitas 

tertentu akan mengarah pada dipindahkannya mahasiswa tersebut ke 

jurusan yang berbeda di semester selanjutnya. 

Selain itu, Budhi Santoso Gautama (Kepala Pusat Karier 

Universitas Surabaya), mengatakan bahwa mahasiswa yang salah 

jurusan tersebut juga dapat mengalami drop-out (Ina, 2010). Lebih jauh 

lagi, Intan Ahmad, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Dirjen 

Kemenristekdikti) mengungkapkan bahwa salah jurusan juga dapat 

mengarah pada semakin meningkatnya jumlah pengangguran 

(Wurinanda, 2017). 

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa kebingungan dalam 

menentukan pendidikan tinggi dapat memengaruhi masa depan remaja, 

bahkan dapat juga memengaruhi keterlibatan siswa di sekolah, terutama 

dampak para prestasi akademik mereka (Risan & Linda, 2017). Sejalan 

dengan itu, Hadianti dan Krisnani (2017) menyatakan bahwa remaja 

memerlukan orientasi masa depan karir untuk melanjutkan pendidikan, 

mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan, dan lainnya sebagai hal 
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yang akan dijalaninya di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting 

untuk diperhatikan, bahwa sesuai dengan tugas perkembangannya, 

remaja diharapkan telah mampu merumuskan minatnya karena akan 

berdampak pada tahap perkembangan selanjutnya, yaitu masa dewasa 

awal. 

Beal dan Crockett (2010) menyatakan bahwa sebenarnya remaja 

sudah mulai memperhatikan tujuan dan keinginan-keinginannya di masa 

depan, meskipun belum mampu memilih dan menentukan orientasi masa 

depan karir mereka. Remaja yang dapat memahami orientasi masa depan 

karirnya akan menjadi partisipan yang aktif dalam membentuk 

perkembangan mereka sendiri dan mampu mengambil keputusan dalam 

pemilihan karir yang dipilihnya. Secara perkembangan, remaja 

sebenarnya memiliki kemampuan berekspektasi untuk menyiapkan dirinya 

pada apa yang nantinya mereka hadapi di masa depan (Seginer, 2011). 

Orientasi masa depan karir yang diperlukan oleh siswa SMA adalah 

mampu memilih jurusan studi lanjut sesuai dengan potensinya. Hal 

tersebut merupakan hal penting yang perlu untuk segera diatasi karena 

memilih dan menentukan karir merupakan suatu persiapan bagi remaja 

untuk nantinya mampu menjalankan karirnya dengan baik di masa yang 

akan datang (Saifuddin, Ruhaena, & Pratisti, 2017). 

Selain yang telah disebutkan di atas, orientasi masa depan karir 

juga berdampak pada kesehatan jiwa seseorang, terutama bagi kalangan 

muda, yaitu remaja. Hal tersebut dikarenakan remaja yang sudah mampu 
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memilih dan menentukan masa depan yang jelas dan bermakna akan 

dapat membantu dirinya dalam menjalani kehidupan yang lebih terarah 

(Gunadi, 2000). 

Remaja yang memiliki pemikiran mengenai masa depan dan dirinya 

di masa depan akan mempengaruhi perkembangan yang lebih bermakna 

pada tahap usia perkembangan selanjutnya karena menjadi lebih terarah 

(Holopainen & Sulinto, 2005). Hal ini sesuai dengan hal yang diungkapkan 

oleh Padilla-Walker, Barry, Carrol, Madsen, dan Nelson (2008), serta Iovu 

(2014a) bahwa masa remaja yang merupakan masa transisi menuju tahap 

perkembangan usia dewasa merupakan tahapan dalam membentuk 

identitas dan aspirasi pribadi individu. 

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa siswa SMA, terutama 

pada masa sekarang ini, dihadapkan pada tantangan yang besar setelah 

mereka lulus dari bangku sekolah, yaitu mereka sangat diharapkan akan 

masuk ke pendidikan tinggi yang baik dan memiliki pekerjaan dan karir 

yang cemerlang. Dengan orientasi masa depan yang jelas, mereka dapat 

lebih matang dalam membuat tujuan, membuat strategi dan perencanaan, 

dan dapat membuat evaluasi-evaluasi terhadap tujuan dan strategi yang 

mereka siapkan tersebut. Dalam orientasi masa depan, hal tersebut 

disebut sebagai motivation (membuat tujuan atau goals), planning 

(perencanaan), evaluation (melakukan evaluasi atau penilaian terhadap 

tujuan dan perencanaan yang dibuat) (Nurmi, 1989). 
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Setelah lulus dari SMA, remaja dapat memilih untuk meneruskan ke 

jenjang pendidikan tinggi, ataupun melanjutkan untuk mengembangkan 

dan menggunakan keterampilannya. Menentukan masa depan adalah hal 

yang penting bagi remaja yang berada pada masa persiapan menuju 

masa dewasa, walaupun kenyataannya hal itu tidak mudah bagi mereka. 

Tuntutan untuk mencapai pendidikan tinggi yang baik dan memiliki 

pekerjaan yang layak adalah hal penting yang dihadapi oleh remaja, 

terutama siswa SMA pada saat sekarang ini. Tuntutan-tuntutan tersebut 

akan lebih mudah dihadapi dan dijalani oleh remaja jika didukung oleh 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi orientasi masa depannya. Faktor-

faktor tersebut dapat berupa faktor internal, seperti kepercayaan diri, self-

esteem, self-agency, self-stability, loneliness, pesimisme, dan optimisme, 

maupun faktor eksternal yang berupa dukungan sosial baik dari orangtua, 

saudara kandung, guru di sekolah, maupun teman sebaya (Seginer, 2009; 

Iovu, 2015). 

Menurut Iovu (2015), kepercayaan diri merupakan salah satu faktor 

yang memengaruhi orientasi masa depan. Kepercayaan diri adalah 

derajat keyakinan diri dalam hal kemampuan-kemampuan pribadi. 

Kepercayaan diri dapat membantu individu dalam mencapai tujuan yang 

lebih sulit dan ambisius ketika menghadapi tantangan (Bénabou & Tirole, 

2002; Iovu, 2015). Begitu pula terhadap remaja, dengan adanya 

kepercayaan diri, remaja dapat lebih mantap dalam berorientasi terhadap 

masa depannya, terutama dalam hal karir. 
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Pada kenyataannya, hal yang telah dipaparkan di atas sulit 

ditemukan, yaitu terjadi kesenjangan mengenai kepercayaan diri pada 

remaja. Kesenjangan mengenai kepercayaan diri yang banyak dialami 

oleh para remaja tersebut dapat terjadi karena masa remaja merupakan 

masa transisi, masa pencarian jati diri, dan terjadi krisis identitas, 

sehingga remaja memiliki keraguan akan perannya sebagai seorang 

remaja. Lingkungan bahkan memberikan tekanan pada diri remaja, yaitu 

dengan anggapan bahwa remaja belum mampu mengatasi 

permasalahannya sendiri. Hal ini membuat remaja menjadi bermasalah 

karena mereka menjadi kurang percaya pada dirinya sendiri (Andayani & 

Afiatin, 1996). 

Sementara itu, Pool dan Sewell (2007) menyatakan bahwa individu 

yang memiliki kepercayaan diri akan menjadi lebih pasti dalam 

memandang masa depan karirnya, dan eksistensi dirinya menjadi lebih 

bermakna. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan diri bersifat mudah 

dilihat secara spesifik dalam suatu situasi jika dibandingkan faktor lainnya, 

yaitu efikasi ataupun harga diri. Hal utama dari kepercayaan diri adalah 

dengan kepercayaan diri, perilaku individu akan terlihat lebih stabil. Efikasi 

diri juga dapat tercerminkan melalui kepercayaan diri tersebut. Hal inilah 

yang membuat peneliti memilih variabel kepercayaan diri sebagai variabel 

yang mempengaruhi orientasi masa depan karir seseorang. Selain itu, 

mereka juga mengemukakan bahwa kepercayaan diri adalah hal yang 

penting dalam mempengaruhi kesiapan individu mempersiapkan karir di 



 
12 

 

masa depan, karena kepercayaan diri menjadikan individu mampu 

menemukan keunggulan dirinya dan bertanggung jawab atas pilihan karir 

yang telah dipilihnya. 

Menurut Seginer (2009), proses pembentukan orientasi masa 

depan, khususnya pada remaja tidak dapat lepas dari pengaruh orang 

lain. Berdasarkan hal tersebut, maka remaja membutuhkan adanya pihak 

lain yang dipercaya mampu untuk mendukungnya dalam menentukan 

gambaran masa depan karirnya sebagai suatu penguatan dalam diri 

remaja tersebut. Remaja dapat memperoleh hal tersebut melalui 

dukungan sosial yang diberikan pada mereka. 

Dukungan sosial mempunyai peranan penting bagi remaja, 

khususnya siswa SMA, dalam menentukan masa depannya (Iovu, 2015). 

Menurutnya, dukungan sosial sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran 

sumber-sumber antara setidaknya dua individu yang kemudian 

dipersepsikan oleh penyedia atau penerima, yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Dukungan sosial dapat 

berdampak pada ekspektasi remaja akan masa depannya sebagai orang 

dewasa nantinya. Dukungan sosial tersebut dapat diberikan oleh 

orangtua, guru, maupun teman sebaya, dan lainnya. 

Seginer (2009) serta Lee dan Yu (2017) menyimpulkan hal yang 

sama, yaitu dukungan sosial yang diberikan oleh orangtua adalah yang 

paling berpengaruh terhadap orientasi masa depan karir individu, jika 

dibandingkan saudara kandung, guru, maupun teman sebaya. Sejalan 
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dengan itu, Jambori dan Sallay (2003) menyatakan bahwa iklim keluarga 

yang positif, khususnya yang diberikan oleh orangtua, mampu mendukung 

individu karena dapat memberikan arah, ide, dan perencanaan untuk 

membantu memformulasikan tujuan-tujuan masa depan remaja dan 

menciptakan konsep atau gambaran yang stabil mengenai masa depan 

mereka. 

Dukungan orangtua memainkan peranan penting selama proses 

memformulasikan harapan-harapan remaja yang berkaitan dengan masa 

depan. Fungsi keluarga tertentu (kualitas relasi dan komunikasi dalam 

keluarga) memegang peranan penting dalam proses perkembangan karir 

remaja. Komunikasi yang langsung dan terbuka antara remaja dan 

orangtua akan memberikan konsep yang lebih jelas dan stabil mengenai 

masa depan remaja (Seginer, 2011). 

Hal yang dikemukakan di atas sejalan dengan yang dilakukan oleh 

Purwanta (2012) mengenai pengaruh dukungan orangtua pada karir masa 

depan remaja. Hasil penelitiannya yang dilakukan di empat sekolah 

dengan jumlah sampel 320 siswa mendapatkan hasil bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara dukungan orangtua, fasilitas yang diberikan 

oleh orangtua, interaksi orangtua melalui diskusi tentang karir, dan 

orangtua sebagai figur atau model. Hal ini menunjukkan bahwa orangtua 

memengaruhi remaja dalam mengeksplorasi karirnya di masa depan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa dukungan orangtua 
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mempunyai peranan penting bagi remaja dalam membentuk gambaran 

masa depan mereka. 

Oleh karena itu, berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitan yang akan melihat hubungan 

antara kepercayaan diri dan dukungan orangtua dengan orientasi masa 

depan karir siswa SMA. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kepercayaan diri dan dukungan orangtua dengan orientasi masa 

depan karir siswa SMA. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk bidang ilmu psikologi secara umum, dan secara khusus 

untuk ilmu psikologi pendidikan, dalam rangka mengetahui hubungan 

antara kepercayaan diri dan dukungan orangtua dengan orientasi masa 

depan karir siswa SMA. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pelaksana pendidikan, yaitu siswa, orangtua siswa, dan guru yang 

konsisten dalam memperhatikan perkembangan pendidikan tentang 
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remaja (khususnya siswa SMA), mengenai orientasi masa depan karir, 

serta hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan orangtua dengan 

orientasi masa depan karir siswa SMA tersebut. 
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