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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Setelah dilaksanakannya pengambilan data, selanjutnya peneliti 

mentabulasi data dan melakukan uji asumsi yang penting dilakukan 

sebelum dilakukannya uji hipotesis. Uji asumsi merupakan pengujian awal 

yang meliputi uji normalitas dan uji linearitas dengan menggunakan 

program SPSS untuk Windows versi 16.0. Seluruh perhitungan uji 

normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, serta uji hipotesis mayor dan 

minor (dapat dilihat selengkapnya di dalam lampiran Hasil SPSS). 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas terhadap ketiga variabel penelitian adalah hasil 

dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov Test, yang dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Orientasi Masa Depan Karir  

Uji normalitas terhadap variabel orientasi masa depan karir 

menunjukkan hasil K-S-Z sebesar 0,675 dan p sebesar 0,752 (p>0,05), 

yang berarti data berdistribusi normal. 

b. Kepercayaan Diri 

Uji normalitas terhadap variabel kepercayaan diri menunjukkan 

hasil K-S-Z sebesar 0,618 dan p sebesar 0,840 (p>0,05), yang berarti data 

berdistribusi normal. 
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c. Dukungan Orangtua 

Uji normalitas terhadap variabel dukungan orangtua menunjukkan 

hasil K-S-Z sebesar 0,762 dan p sebesar 0,606 (p>0,05), yang berarti data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

a. Orientasi Masa Depan Karir Dan Kepercayaan Diri 

Dari hasil pengujian linearitas antara variabel orientasi masa 

depan karir dan variabel kepercayaan diri, diketahui bahwa diperoleh 

R=0,388, F=8,711, dan p=0,006 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. 

b. Orientasi Masa Depan Karir Dan Dukungan Orangtua 

Dari hasil pengujian linearitas antara variabel orientasi masa 

depan karir dan variabel dukungan orangtua, diketahui bahwa diperoleh 

R=0,460, F=11,852, dan p=0,002 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam 

analisis regresi ganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau 

tidaknyakorelasi antar variabel independen. Hasil pengujian ini dapat 

dilihat dari nilai Tolerance danVariance Inflation Factor (VIF). Dari hasil 

pengujian, diperoleh data bahwa nilai Tolerance variabel Kepercayaan 

Diri dan Dukungan Orangtua adalah 0,974 (>0,10), sedangkan nilai VIF 

kedua variabel tersebut adalah 1,072 (<10,00). Hal tersebut menunjukkan 



 
68 

 

bahwa tidak terdapat persoalan multikolinearitas antara kedua variabel 

bebas penelitian ini. 

 

B. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis Mayor 

Hipotesis mayor yang diusulkan dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara kepercayaan diri (X1) dan dukungan orangtua (X2) 

terhadap orientasi masa depan karir (Y) siswa SMA. Hasil analisis data 

yang diperoleh adalah RX1X2Y=0,55 dan F=11,808 (p<0,01), yang berarti 

bahwa hipotesis mayor diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan orangtua dengan 

orientasi masa depan karir. 

2. Hipotesis Minor 

Pengujian hipotesis minor dilakukan dengan menggunakan product 

moment dengan penjabaran sebagai berikut. 

a. Hipotesis Minor Pertama 

Hipotesis minor pertama dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara kepercayaan diri dan orientasi masa depan karir. Dari hasil 

pengujian ini, dapat dilihat bahwa nilai rx1y=0,388 (p<0,01), yang berarti 

bahwa hipotesis minor pertama ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan diri dan orientasi 

masa depan karir. 
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b. Hipotesis Minor Kedua 

Hipotesis minor kedua dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara dukungan orangtua dan orientasi masa depan karir. Dari 

hasil pengujian ini, dapat dilihat bahwa rx2y=0,460 (p<0,01), yang berarti 

bahwa hipotesis minor kedua ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara dukungan orangtua dan orientasi 

masa depan karir. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa ada hubungan 

yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dan dukungan orangtua 

dengan orientasi masa depan karir. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil uji 

hipotesis mayor, yaitu RX1X2Y=0,559, F=11,808, dan p=0,00. Sementara 

itu, berdasarkan hasil uji hipotesis minor, diperoleh data rx1y=0,388 

(p<0,01) dan rx2y=0,460 (p<0,01). Hasil kedua uji hipotesis tersebut 

menunjukkan bahwa kedua variabel prediktor memiliki hubungan dengan 

variabel terikat dan hubungan tersebut adalah hubungan yang positif. 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa hasil 

penelitian ini sesuai dengan hal yang diungkapkan oleh Pool dan Sewell 

(2007) yang menyatakan bahwa kepercayaan diri penting dalam 

mempengaruhi kesiapan individu mempersiapkan karirnya di masa depan, 

karena kepercayaan diri menjadikan individu mampu menemukan 

keunggulan dirinya dan bertanggung jawab atas pilihan karir. 
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Kepercayaan diri merupakan faktor internal yang menjadi faktor 

pendukung individu dalam mempengaruhi orientasi masa depan. Ketika 

seseorang percaya diri, dia memiliki harapan atas yang dilakukannya dan 

mampu mengevaluasi dirinya dan perilaku-perilakunya, serta dapat 

mengukur secara akurat kemampuannya di masa depan. Orang yang 

percaya diri memiliki kontrol atas kehidupannya dan merasa bahwa 

mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, rencanakan, dan 

harapkan, tidak peduli apapun rintangannya (Goel & Aggarwal, 2012). 

Hal tersebut juga sejalan dengan Trommsdorff (1983) yang 

menyatakan bahwa dengan memiliki orientasi masa depan karir yang 

lebih jelas, remaja akan lebih dapat menyiapkan masa depan mereka 

sejak dini, sehingga diharapkan masa depan mereka menjadi lebih baik. 

Dalam hal ini, pada orientasi masa depan karir remaja terdapat tiga 

proses penting, yaitu tujuan, perencanaan, dan evaluasi. Tujuan, 

perencanaan, dan evaluasi ini menjadikan individu dapat menentukan 

tujuannya di masa depan, dengan melalui perencanaan atau strategi yang 

jelas untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut, dimana kemudian dia 

akan mengevaluasi kesesuaian tujuan dan perencanaannya tersebut 

dengan dirinyaagar dapat mencapai tujuannya di masa depan (Nurmi, 

1989). Hal tersebut juga sesuai dengan paparanKusrini dan Prihartanti 

(2014), dimana diketahui dengan adanya kepercayaan diri, siswa dapat 

menyadari kemampuannya, serta dapat menguatkan keyakinan akan 

kemampuan yang ada dalam dirinya tersebut, dan dapat 



 
71 

 

mengaplikasikannya agar dapat mencapai tujuannya di masa depan. 

Sejalan dengan hal itu, Zieber dan Sedgewick (2018) juga mengatakan 

bahwa kepercayaan diri merupakan salah satu prediktor penting bagi 

siswa untuk kesuksesannya di masa depan. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, orientasi 

masa depan, khususnya dalam hal karir, dipengaruhi pula oleh dukungan 

orangtua. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nurmi (1989) dan 

Seginer (2011) bahwa dalam proses pembentukan dan perkembangan 

orientasi masa depannya, seorang remaja tidak akan dapat lepas dari 

lingkungan keluarganya, terutama hubungannya dengan orangtua. 

Iovu (2014a) menyatakan bahwa orangtua memiliki pengaruh yang 

kuat dalam membentuk perkembangan karir remaja, perencanaan kerja, 

dan sikap mereka terhadap kesuksesan pekerjaan mereka. Selain itu, 

diketahui juga bahwa dukungan orangtua secara positif dapat 

memprediksi minat karir dan pengambilan keputusan memasuki 

perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa orangtua memiliki 

pengaruh yang besar dalam pemilihan pendidikan dan pekerjaan di masa 

depan. Sementara itu, Jambori dan Sallay (2003) menyatakan bahwa iklim 

keluarga yang positif, khususnya yang diberikan oleh orangtua,dapat 

mendukungremaja karena dapat memberikan arah, ide, dan perencanaan 

untuk membantu memformulasikan tujuan-tujuan masa depan remaja 

tersebut dan dapat menciptakan konsep atau gambaran yang stabil 

mengenai masa depan mereka. 
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Purwanta (2012) menjelaskan bahwa dukungan sosial yang paling 

memberikan pengaruh terhadap pemilihan karir remaja adalah dukungan 

orangtua. Menurutnya, dukungan orangtua merupakan dukungan yang 

paling mempengaruhi individu karena dukungan orangtua memiliki 

kelebihan dibandingkan sumber dukungan sosial lainnya. Lingkungan 

bersama orangtua yang positif menjadi sumber dukungan yang dapat 

memformulasikan harapan remaja untuk tumbuh kembangnya di masa 

depan.  Fasilitas yang diberikan oleh orangtua sangat mendukung individu 

untuk mendukung pengembangan potensinya. Interaksi yang dilakukan 

oleh individu dengan orangtuanya serta orangtua sebagai figur atau model 

yang dapat dijadikan panutan bagi individu dapat memberikan penguatan 

yang lebih untuk tumbuh kembang individu dalam proses kehidupan. Hal 

ini pun sejalan dengan pernyataan Jambori dan Sallay (2003) seperti yang 

telah diungkapkan di sebelumnya, bahwa dukungan keluarga, terutama 

dukungan dari orangtua, mempunyai peranan penting dalam proses 

perkembangan karir remaja. 

Hasil analisis terhadap variabel orientasi masa depan karir 

menunjukkan mean hipotetik sebesar 55, standar deviasi hipotetik 

sebesar 11, mean empirik sebesar 70,44. Hal ini menunjukkan bahwa 

orientasi masa depan karir siswa SMA Sint Louis di Semarang tergolong 

tinggi. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh,diketahui bahwa siswa SMA Sint 

Louis di Semarang memiliki orientasi masa depan yang tinggi. Siswa SMA 
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tersebut memiliki gambaran mengenai masa depan mereka yang jelas. 

Siswa SMA Sint Louis di Semarang tersebut mengetahui dengan jelas 

tujuan yang akan mereka lakukan nanti setelah lulus, yaitu untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka juga telah menyiapkan diri 

mereka dengan melakukan perencanaan atau strategi tertentu untuk 

mencapai tujuan mereka tersebut. Mereka juga melakukan evaluasi yang 

terhadap tujuan dan perencanaan-perencanaan yang telah mereka buat. 

Setiap minggu pihak sekolah memberikan materi pelajaran bimbingan dan 

konseling (BK) yang berhubungan dengan perguruan tinggi. Sekolah juga 

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk kapan saja bisa ke 

ruangan BK dan bertemu serta berdiskusi dengan guru BK yang 

bersangkutan. Selain itu, sekolah juga membuat pameran pendidikan 

yang mengundang perguruan tinggi-perguruan tinggi tertentu seperti 

universitas, sekolah tinggi, dan akademi dan memberikan kesempatan 

pada para siswa untuk mendengarkan presentasi dari masing-masing 

perguruan tinggi dan bertanya pada mereka. 

Hasil analisis terhadap variabel kepercayaan diri menunjukkan 

mean hipotetik sebesar 67,5, standar deviasi hipotetik sebesar 13,5, mean 

empirik sebesar 83,51. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri siswa 

SMA Sint Louis di Semarang tergolong tinggi. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh,diketahui bahwa siswa SMA Sint 

Louis di Semarang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Siswa SMA 

tersebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi, terutama dalam hal 
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keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Mereka yakin pada diri mereka sendiri, bersikap objektif dan rasional, 

mereka juga optimis dalam menghadapi tantangan baru, dan memiliki 

rasa tanggung jawab dalam mencapai tujuan mereka tersebut. Sekolah ini 

memprioritaskan para siswanya untuk memasuki perguruan tinggi setelah 

lulus. Oleh karena itu, cukup banyak fasilitas yang diberikan oleh sekolah 

yang mendukung tujuan tersebut. Mulai dari materi pelajaran BK yang 

membahas mengenai persiapan menuju perguruan tinggi, kesempatan 

untuk berdiskusi dengan wali kelas dan guru BK mengenai tujuan 

memasuki perguruan tinggi, dan bahkan mengadakan pameran 

pendidikan. 

Hasil analisis terhadap variabel dukungan orangtua menunjukkan 

mean hipotetik sebesar 57,5, standar deviasi hipotetik sebesar 11,5, mean 

empirik sebesar 82,56. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan orangtua 

siswa SMA Sint Louis di Semarang tergolong tinggi. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh,diketahui bahwa siswa SMA Sint 

Louis di Semarang memiliki dukungan orangtua yang tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa para siswa tersebut merasa bahwa orangtua mereka 

mendukung mereka dalam mencapai tujuan mereka, terutama untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka merasa orangtua mereka 

memberikan dukungan baik secara emosional, hal-hal yang nyata atau 

instrumental, dan juga secara informasional, misalnya memberikan 

pengarahan dan nasihat-nasihat dalam mencapai tujuan mereka. Pihak 
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sekolah menjalin kerja sama dengan orangtua dimana wali kelas 

melakukan pertemuan dengan orangtua setiap siswa dua kali satu 

semester. Hal ini dimaksudkan pihak sekolah agar guru dan orangtua 

dapat secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap 

perkembangan siswa, sehingga mereka tetap dapat mencapai standar 

belajar-mengajar sebagai salah satu persiapan mereka untuk nantinya 

memasuki perguruan tinggi. 

Hasil yang diperoleh setelah dilakukannya semua pengujian 

menunjukkan bahwa ketiga variabel tergolong tinggi. Hal ini berbeda 

dengan hasil yang ditunjukkan dalam penyelidikan awal terhadap para 

siswa Kelas XI di SMA Sint Louis Semarang, dimana terlihat bahwa 

mereka bingung dalam menentukan pendidikan tingginya setelah lulus 

dan kurangnya kepercayaan diri dan dukungan dari orangtuanya dalam 

menentukan pilihannya tersebut. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

treatment atau perlakuan yang terjadi setelah dilakukannya penyelidikan 

awal dan sebelum dilakukannya pengambilan data atau pemberian 

kuesioner. Beberapa hari sebelum dilakukannya pengambilan data, 

sekolah melaksanakan pameran pendidikan yang dihadiri oleh berbagai 

perguruan tinggi. Pada saat itu, kepada para siswa diberikan presentasi 

dari berbagai perguruan tinggi dan mereka juga diberikan kesempatan 

untuk bertanya mengenai berbagai hal yang mereka ingin ketahui. Selain 

itu, para orangtua siswa tersebut juga diberikan seminar yang bertujuan 

untuk mengedukasi mereka agar dapat mendukung anak-anak mereka 
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untuk dapat menentukan karir mereka di masa depan. Hal tersebut dapat 

memberikan pandangan tersendiri bagi para orangtua untuk mendukung 

anak-anak mereka dalam menentukan masa depan karir mereka. 

Sama seperti penelitian lainnya, peneliitan ini pun bukanlah 

penelitian yang sempurna. Penelitian ini juga tidak lepas dari kelemahan 

penelitian. Salah satunya kelemahan dari penelitian ini adalah belum 

adanya kontrol pada jenis kelamin subjek penelitian, padahal faktor ini 

termasuk ke dalam faktor-faktor internal yang turut memengaruhi orientasi 

masa depan karir seseorang. 

Di samping itu, kelemahan lainnya adalahpeneliti masih merasa 

kesulitan dalam menemukan literatur, terutama literatur berbahasa 

Indonesia, yang mendukung penelitian ini, walaupun orientasi masa 

depan sebenarnya bukan merupakan materi yang baru dalam penelitian 

psikologi. Walaupun ada, tahun publikasi literatur yang digunakan tersebut 

sudah cukup lama. 

Selain itu, kelemahan penelitian ini juga dapat dilihat dari prosedur 

penelitian atau proses pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan 

cara yang rumit dengan menggunakan perhitungan tertentu untuk 

menentukan jumlah siswa yang mengikuti uji coba dan pengambilan data 

sebenarnya, padahal dapat dilakukan proses yang lebih mudah, yaitu 

dengan mengambil satu kelas untuk uji coba dan dua kelas lainnya untuk 

pengambilan data. Hal tersebut berdampak pada kepraktisan pelaksanaan 

pengambilan data, serta pada saat sejumlah siswa mengerjakan skala 
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penelitian, terdapat sejumlah siswa lainnya yang tidak ikut mengerjakan 

skala, melainkan melakukan hal yang lain atau malah ditempatkan di 

ruangan kelas yang lain tanpa diberikan perlakuan tertentu. 
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