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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan terdapat jenjang pendidikan formal yang 

dimulai dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) lalu naik 

tingkat menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). Setelah itu siswa dapat memilih jenjang pendidikan 

sekolah tahap akhir yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah 

Aliyah (MA) yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan 

dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK) yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja (Undang-Undang 

no 20 tahun 2003, pasal 14, 17 dan 18). Dalam penelitian ini akan lebih 

ditekankan pada jenjang akhir SMA yang dipersiapkan untuk melanjutkan 

perkuliahan. 

Memilih program studi di universitas merupakan sesuatu hal yang 

berpengaruh besar terhadap kehidupan masa depan individu sehingga 

perlu dipikirkan secara cermat dalam memilih program studi berdasarkan 

kapasitas intelektual, bakat dan kepribadian (Kompasiana, 2016). 

Terdapat banyak pilihan program studi yang dapat dipilih oleh siswa. 

Berdasarkan data dari halo kampus (2017); youthmanual (2018) terdapat 

12 fakultas dan di dalam fakultas tersebut terdapat 259 jurusan yang 

dapat dipilih, karena banyaknya pilihan maka dalam memilih program studi 



 

 

perlu adanya persiapan yang matang dari siswa. Setiap siswa yang saat 

ini SMA pasti akan mengalami hal tersebut dan tak terkecuali bagi siswa 

yang mengikuti program percepatan. 

Mengenai program percepatan terdapat sistem pendidikan khusus 

dalam peraturan menteri pendidikan nomor 70 tahun 2009, dalam pasal 1 

dan 2 dikatakan bahwa seluruh siswa yang memiliki perbedaan dan 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat mengikuti 

pembelajaran dalam satu lingkungan sama seperti siswa pada umumnya 

dan memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan serta 

kemampuannya. Berdasar dari peraturan menteri pendidikan terdapat 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 17 tahun 2010 pasal 135 

ayat 1, 2 dan 3 dikatakan bahwa pendidikan khusus bagi siswa yang 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat mengikuti 

program percepatan dan/atau program pengayaan yang dapat 

diselengarakan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain 

yang sederajat dengan mempertimbangkan siswa memiliki potensi 

kecerdasan yang diukur dengan tes psikologi, memiliki bakat istimewa di 

bidang seni dan/atau olah raga. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 17 tahun 

2010 pasal 135 ayat 4 dan 5 dikatakan program percepatan dapat 

dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan dan program tersebut dapat 

dilakukan dalam bentuk kelas biasa, kelas khusus atau satuan pendidikan 



 

 

khusus. Salah satu sekolah yang memiliki program percepatan adalah 

Yayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI) di Semarang. SMA YSKI 

menamakan program percepatan tersebut dengan sebutan Smart Class 

(SC). 

SC adalah kelas khusus yang diikuti oleh siswa sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan oleh SMA YSKI. Menurut Sternberd, Jarvin dan 

Grigorenko (dalam Chen & Wong, 2013); Kennedy dan Farley (2018) 

cerdas dapat dideskripsikan sebagai individu yang memiliki kapasitas dan 

kemampuan intelegensi yang luar biasa, termasuk keinginan yang luar 

biasa untuk belajar, bermain, mencapai kompetensi akademik yang tinggi 

atau keterampilan yang menonjol. 

Adapun karakteristik dari cerdas menurut Chen dan Wong (2013) 

menyebutkan secara umum terkait dengan fenomena dan karakteristik 

seperti kecerdasan intelektual yang tinggi, potensi bakat yang bervariasi. 

Bainbridge (dalam Pribadi, Said & Dimyati, 2015) menyebutkan bahwa 

beberapa karakteristik cerdas diantaranya: (a) sangat ingin tahu; (b) 

adanya kekuatan abstraksi, konseptualisasi yang baik; (c) cepat dan 

mudah melihat hubungan dalam ide, objek atau fakta; (d) cepat dalam 

memahami sesuatu. Namun menurut Page (2006) siswa yang cerdas 

tetap memiliki masalah terkait kesulitan untuk bekerja sama dengan orang 

lain dan lebih memilih untuk bekerja sendiri dalam memecahkan masalah 

karena mereka memliki inteligensi yang tinggi sehingga merasa mampu 



 

 

melakukan segalanya sendiri. Dalam hal ini masalah yang dihadapi oleh 

siswa SC adalah pengambilan keputusan karir. 

Peterson (2009) yang mengasumsikan bahwa siswa yang memiliki 

potensi kecerdasan tinggi juga memiliki penyelesaian masalah 

pengambilan keputusan karir yang tinggi. Namun asumsi tersebut ternyata 

salah dan siswa tersebut tetap membutuhkan pengetahuan untuk 

memecahkan masalah ini. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Chen dan Wong (2013) walaupun siswa yang memiliki potensi 

kecerdasan yang tinggi tetapi mereka memiliki penghalang yang unik 

dalam eksplorasi dan perencanaan memilih program studi seperti 

pemikiran yang sempit, oleh karena itu siswa memerlukan kesiapan karir 

sebelum memilih program studi. Ishak dan Bakar (2014) juga 

mengungkapkan bahwa walaupun siswa yang memiliki potensi 

kecerdasan tinggi, mereka tetap membutuhkan bantuan dalam 

pengembangan karir terutama dalam memilih program studi agar mereka 

memiliki kejelasan dalam karirnya dan dapat merencanakan masa 

depannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah wawancara dengan 

guru Bimbingan Konseling (BK) di SMA YSKI Semarang tanggal 6 Juni 

2018 untuk mengetahui masalah yang terjadi pada siswa SC. Pada 

awalnya program SC telah dijalankan selama 5 tahun dari 2013 hingga 

saat ini. Alur seleksi siswa SC berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN) 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa 



 

 

Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diwajibkan 

memiliki nilai rata-rata keseluruhan minimal 85 dari skala 1 sampai dengan 

100 hal ini berdasarkan dari saran pemerintah dan nilai UN menjadi telah 

nilai standar nasional. Setelah rata-rata nilai UN sesuai batas minimal, 

pihak sekolah menjelaskan kepada orang tua gambaran program SC yang 

akan dijalani oleh siswa. Jika orang tua, siswa setuju dan menandatangani 

perjanjian yang telah disepakati secara otomatis siswa tersebut masuk 

SC. Siswa SC menjalani pembelajaran di SMA selamat 2 tahun dengan 

mengambil kredit dan jam pelajaran lebih banyak dibandingkan kelas 

reguler. Setelah 2 tahun pembelajaran, siswa SC akan mengambil 

keputusan karir untuk memilih program studi sehingga menurut guru BK, 

siswa SC memerlukan persiapan dalam mengambil keputusan karir. 

Terkait dengan masalah yang dihadapi siswa SC yaitu persiapan 

menuju jenjang perkuliahan, siswa SC harus mengambil keputusan karir 

untuk memilih program studi yang dianggap tepat. Dalam menangani hal 

tersebut guru BK mengadakan program-program yang memberikan 

pengetahuan mengenai program studi seperti pameran pendidikan, 

pemberian materi saat jam BK dan konseling. Dari program-program yang 

telah diberikan, guru BK masih menemukan banyak siswa yang memiliki 

kebingungan mengambil keputusan karir. 

Menurut Guru BK, adanya kebingungan dalam pengambilan 

keputusan karir untuk memilih program studi disebabkan karena siswa 

memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Saat guru BK 



 

 

melakukan konseling dengan para siswa, guru BK menemukan 

banyaknya program studi dan universitas yang harus dipilih karena setiap 

program studi yang terdapat di universitas memberikan keunggulan yang 

bervariasi sehingga semakin membuat bingung siswa dalam mengambil 

keputusan karir, guru BK juga menemukan bahwa siswa ingin mencoba 

banyak hal yang diminatinya saat ini sehingga siswa belum mampu untuk 

fokus pada minat yang ingin dikembangkan dan berdampak pada 

bingungnya mengambil keputusan karir. 

Terkait dengan pengambilan keputusan karir guru BK melakukan 

penelusuran kepada alumni yang telah mengambil keputusan karir dan 

berkuliah di universitas. Penelusuran Guru BK kepada alumni hanya 

seputar program studi dan universitas yang dipilih tetapi tidak sampai 

kepada nilai akademik. Namun terdapat salah satu alumni yang 

berkomunikasi dengan guru BK terkait dengan pilihan program studi. 

Alumni tersebut mengatakan telah berkuliah selama 1 semester tetapi 

saat menuju semester 2, memutuskan untuk pindah program studi karena 

merasa tidak nyaman dan tidak kompeten saat menjalani masa 

perkuliahan semester 1. 

Dari banyak hal yang telah dijelaskan membuat guru BK 

mengambil kesimpulan walaupun tergolong siswa SC yang dianggap 

pintar, mampu mengikuti pembelajaran selama 2 tahun dan memiliki 

banyak potensi, tetapi masih tetap mengalami kebingungan dalam 

mengambil keputusan karir untuk memilih program studi. Oleh karena itu 



 

 

guru BK beranggapan sangat penting dalam persiapan pengambilan 

keputusan karir sehingga saat ini guru BK fokus melakukan penelusuran 

terhadap 19 siswa dan ternyata masih banyak terdapat siswa yang 

kebingungan dalam mengambil keputusan karir. 

Berdasarkan hal tersebut juga dilakukan wawancara dengan 

beberapa siswa SC berikut ini adalah hasil wawancara dengan 6 siswa 

SC, SMA YSKI, Semarang pada tanggal 22 November 2018 dapat 

disimpulkan bahwa siswa memiliki kesulitan dalam mengambil keputusan 

karir karena banyaknya progam studi dan universitas yang dapat dipilih 

serta saat siswa SC mencari informasi mengenai program studi dan 

universitas, mereka menemukan banyaknya keunggulan dari masing-

masing program studi juga membuat semakin bingung dalam mengambil 

keputusan karir. Saat mengungapkan potensi dan minatnya, siswa SC 

masih belum mengetahui fokus minat dan potensinya sehingga siswa SC 

selalu ingin mencoba banyak hal yang diminatinya. Siswa SC 

mengungkapkan seringnya mengubah pilihan karir program studi karena 

minat yang masih suka berubah-ubah. 

Terkait dengan orientasi masa depan, siswa SC memiliki 

kebingungan dalam menentukan tujuan dan masa depannya karena 

seperti yang telah diungkapkan bahwa minatnya masih suka berubah-

ubah dan belum fokus pada potensi yang ingin dikembangkan. Belum 

adanya orientasi masa depan juga membuat mereka kesulitan mengambil 

keputusan karir untuk memilih program studi karena menganggap 



 

 

menentukan tujuan dan masa depan belum terlalu penting untuk dipikirkan 

saat ini. 

Terkait dengan penerimaan dukungan, siswa SC menganggap 

bahwa penerimaan dukungan yang berasal dari diri sendiri lebih penting 

dibandingkan dukungan dari orang lain sehingga siswa SC jika mendapat 

dukungan dari orang lain hanya dianggap sesuatu hal yang biasa saja dan 

kurang berpengaruh dalam pengambilan keputusan karir. Terkait dengan 

bentuk dukungan yang didapat dari orang lain, siswa SC mengatakan 

biasa menapatkan bentuk dukungan dari orang lain yang berupa informasi 

mengenai program studi dari beberapa teman, guru dan orang tua. Siswa 

SC juga diberikan semangat oleh teman, guru dan orang tua dalam 

proses mengambil keputusan karir. Namun siswa SC masih tetap 

beranggapan bahwa dirinya yang dapat mampu mengatasi masalahnya 

dalam mengambil keputusan karir walaupun pada kenyataannya siswa SC 

masih tetap kebingungan mengambil keputusan karir. 

Berdasarkan penjelasan diatas jika permasalahan siswa SC tidak 

diatasi maka akan diprediksi akan terjadi kesalahan dalam memilih 

program studi. Kesalahan memilih program studi di universitas dapat 

berdampak pada masa depan. Berdasarkan artikel yang ditulis Akhaya 

(2015), terdapat beberapa dampak jika salah memilih program studi yaitu: 

(a) tidak bersemangat; (b) saat menjalani kuliah akan terasa sulit; (c) sulit 

berkonsentrasi; (d) sulit memahami materi; (e) adanya kemungkinan untuk 

mengulang mata kuliah; (f) kehilangan arah dan tujuan; (g) adanya 



 

 

kebingungan dalam rencana masa depan; (h) kondisi psikologis tidak 

bahagia; (i) saat sudah lulus, akan kehilangan semangat dalam bekerja. 

Akibat salah memlih program studi juga ditambahkan dari artikel yang 

dituliskan oleh Harahap (2014) yaitu dapat memicu terjadinya 

pengangguran karena minat dan bakatnya tidak sesuai dengan program 

studi yang dipelajari. Kesalahan pilihan program studi dapat dicegah 

dengan memeriksa pengambilan keputusan karir yang telah dipilih agar 

menghasilkan pencapaian yang terbaik dan menghasilkan kontribusi bagi 

masyarakat (Jung, 2014). Ozcan (2017) menambahkan bahwa memiliki 

keahlian pengambilan keputusan karir sangat penting untuk memahami 

siswa karena akan menghasilkan dampak yang baik bagi kehidupan 

selanjutnya. 

Menurut Blustein (dalam Fouad, Cotter & Kantamneni, 2009) 

dalam membuat pengambilan keputusan karir, penting bagi individu untuk 

mengekplorasi pilihan karirnya agar dapat memiliki kesadaran dan 

pengetahuan untuk berkomitmen pada pilihan program studi. Brown 

(dalam Ghuangpeng, 2011) menambahkan bahwa pengambilan 

keputusan karir dapat dijabarkan sebagai cara individu membuat 

keputusan karir berdasarkan faktor internal seperti kepribadian, minat, 

kemampuan dan kepuasan kerja, karena faktor tersebut secara signifikan 

membuat cara individu berperilaku, berpikir dan merespon dalam 

membuat pilihan karirnya. Selain itu menurut Parsons (dalam 

Ghuangpeng, 2011); Walker, (2014) terdapat beberapa faktor yang dapat 



 

 

memengaruhi pengambilan keputusan karir diantaranya dari faktor internal 

berupa adanya orientasi masa depan yang membuat individu semakin 

percaya diri mengambil keputusan karir dan faktor eksternal yang berupa 

dukungan sosial seperti keluarga, teman, komunitas dan lainnya. 

Orientasi masa depan menurut Triana (2013) terkait dengan cara 

individu memandang dirinya di masa depan. Orientasi masa depan 

merupakan cara berpikir individu yang pikirannya dipenuhi dengan 

prasangka, imajinasi dan harapan, sehingga individu menjadi sadar 

dengan lingkungannya, alasan, tujuan dan konsekuensi dari tindakannya 

(Hideg & Novaky ,2010). Horvath dan Novaky (2016) menambahkan 

bahwa orientasi masa depan memerlukan kemampuan untuk 

merencanakan masa depan dan individu yang memiliki orientasi masa 

depan dicirikan berusaha mengejar cita-citanya, terlibat dalam 

perencanaan harian dalam aktivitas dan lebih memilih pendekatan 

memecahkan masalah. 

Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh guru BK bahwa perlu ada 

perencanaan masa depan dari siswa agar dapat mengetahui rencana-

rencana kedepannya saat memilih salah satu program studi yang ada di 

universitas. Selain memerlukan orientasi masa depan dalam memilih 

program studi menurut Guay, Senecal, Gauthler dan Fernet (2003); Nurmi 

(dalam Walker, 2014) Ozcan (2017) pengambilan keputusan juga dapat 

berasal dari faktor eksternal yaitu dukungan sosial seperti dari keluarga, 

teman sebaya atau orang sekitar. 



 

 

Dukungan dari orang tua, teman dan orang sekitar dikatakan oleh 

Gotlieb (dalam Maslihah, 2011) adalah sumber dukungan sosial dan 

dukungan sosial adalah pertolongan yang diperoleh individu berbentuk 

kasih sayang, perhatian, penghargaan dan menimbulkan efek positif untuk 

dapat menghadapi suatu peristiwa atau masalah yang sedang dihadapi. 

Dukungan sosial yang memberikan kasih sayang, perhatian, penghargaan 

adalah salah satu contoh bentuk dukungan sosial menurut Pierce (dalam 

Emeralda & Kristiana, 2017). Pierce juga mengklasifikasikan dua bentuk 

dukungan sosial yaitu dukungan emosional yang berupa seseorang 

merasa diperhatikan, dicintai dan dukungan instrumental yang berupa 

usaha untuk meringankan individu dalam menghadapi suatu peristiwa 

atau masalah. Peran sumber dukungan sosial ini telah dirasakan 

manfaatnya dan telah diakui secara luas sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan karir milih program studi (Wolfe & Betz, 2004). 

Berdasarkan dari hal tersebut penelitian ini diperlukan agar dapat 

mengetahui pengambilan keputusan karir pada siswa yang mengikuti SC 

ditinjau dari orientasi masa depan dan dukungan sosialnya serta 

penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ogurlu, Kaya dan 

Hizli (2015) yang penelitiannya menghasilkan pilihan-pilihan program studi 

banyak dipilih oleh siswa yang memiliki potensi kecerdasan tinggi. Ozcan 

(2017) juga melakukan penelitian yang menghasilkan pemikiran masa 

depan siswa mengenai keputusannya dalam memilih program studi; Risan 



 

 

dan Linda (2017) yang penelitiannya menunjukkan adanya hubungan 

yang positif antara orientasi masa depan dengan keterlibatan siswa dalam 

memilih program studi di universitas. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ogurlu, Kaya dan Hizli 

(2015); Ozcan (2017); Risan dan Linda (2017) belum terdapat penelitian 

yang membahas pengambilan keputusan siswa SC yang akan memilih 

program studi ditinjau dari orientasi masa depan dan dukungan sosial. 

Dengan adanya penelitian ini akan menghindarkan siswa dari kesalahan 

mengambil keputusan karir karena jika salah mengambil keputusan karir 

akan berakibat bagi masa depannya seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya oleh Akhaya (2015) bahwa dampak buruk salah mengambil 

keputusan karir diantaranya sulit berkonsentrasi, tidak berkonsentrasi dan 

sulit memahami materi. Hal ini yang kemungkinan akan dialami oleh siswa 

dan dapat masuk dalam kategori underachiever. Underachiever menurut 

Sulthon (2014); Rahmawati (dalam Rismayadi, Suherman dan Yusuf, 

2016) yang mengatakan bahwa individu memiliki potensi akademik dan 

inteligensi yang tinggi tetapi tidak sebanding dengan prestasinya. Hal 

senada juga diungkapkan oleh Chukwu-Etu (2009) bahwa seorang 

underachiever merupakan individu yang kurang menunjukkan minat dan 

kinerja yang buruk dalam pembelajaran walaupun sebenarnya ia memiliki 

potensi akademik dan inteligensi yang tinggi. 

Penelitian ini akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian “Apakah terdapat hubungan orientasi masa depan dan 



 

 

dukungan sosial dengan pengambilan keputusan karir pada siswa smart 

class?” 

B. Tujuan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan 

orientasi masa depan dan dukungan sosial dengan pengambilan 

keputusan karir pada siswa SC. 

C. Manfaat 

1. Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha 

pengembangan bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan 

mengenai hubungan orientasi masa depan dan dukungan sosial 

dengan pengambilan keputusan karir pada siswa SC. 

2. Praktis 

Memberikan informasi dan ilmu kepada sekolah, guru, orang 

tua dan siswa SC sebagai salah satu bahan referensi untuk 

meningkatkan pengambilan keputusan pada siswa SC dengan 

melihat faktor orientasi masa depan dan dukungan sosial. 

 


