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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan pengumpulan data perlu melakukan orientasi 

kancah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berguna untuk 

mengetahui situasi dan kondisi tempat penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian akan dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan 

Sekolah Kristen Indonesia (YSKI) dengan tujuan mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antara orientasi masa depan dan dukungan sosial 

dengan pengambilan keputusan karir siswa smart class. 

SMA YSKI beralamat dijalan Sidodadi Timur no 28, Karang 

tempel, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini 

didirikan pada tahun 1967. SMA YSKI memiliki program Smart Class (SC) 

dimulai sejak tahun ajaran 2013/2014. SC juga dapat disebutkan menjadi 

Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA 3 lalu dibedakan menjadi 

tiap tahun angkatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bimbingan Konseling 

(BK) pada tanggal 15 Februari 2019, program SC merupakan program 

spesial bagi siswa, karena pada umumnya siswa harus menjalani tingkat 

SMA selama 3 tahun, berubah menjadi 2 tahun. Terdapat beberapa 

perbedaan antara siswa kelas regular dan SC, berikut ini adalah tabelnya: 



 

 

Tabel 4.1 Perbedaan kelas reguler dan smart class 

Keterangan 
Kelas 

Reguler Smart Class 
Lama sekolah 3 tahun 2 tahun 
Jam pelajaran 42 jam (semester 1 dan 

2) 
42 jam (semester 1 dan 
2) 

44 jam (semester 3, 4, 5, 
dan 6) 

46 jam (semester 3 dan 
4) 

Peran Guru BK Pemantauan siswa 
bersifat menyeluruh 

Pemantauan siswa SC 
khusus dari awal masuk 
hingga lulus. 

Pendampingan 
Psikolog 

Tidak ada 1x setiap bulan 

Pemberian Soft 
skill 

Hanya ekstrakulikuler Bahasa Inggris setiap 
minggu 

Pemberian tugas Normal Lebih banyak 
mendapatkan tugas. 

KBM Senin-Jumat Senin-Jumat, terkadang 
sabtu diminta masuk 
untuk tambahan 
pelajaran 

Peminjaman 
ruang kelas 

Dibatasi hingga jam 
16.00 

Fleksibel sesuai dengan 
kebutuhan dengan 
membuat surat 
peminjaman. 

Uang SPP/bulan < Rp 1.000.000 > Rp 1.000.000 
Saat ini SC memiliki 2 angkatan yaitu MIPA 3 angkatan 2017 dan 

2018, berikut ini adalah tabel rinciannya: 

Tabel 4.2 Siswa MIPA 3 angkatan 2017 dan 2018 

Kelas MIPA 
3 Angkatan 

Jenis Kelamin Usia (Tahun) 
Pria Wanita 15 16 17 

2017 5 6 1 9 1 
2018 6 2 8 - - 

SMA YSKI memiliki visi yaitu menjadi sekolah menengah atas 

yang berperan membentuk insan kristiani yang unggul dibidang moral, 

pengetahuan dan teknologi. Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat misi 

yang penting yaitu: 



 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan rasa 

takut akan Tuhan dan disiplin. 

2. Menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan sifat 

peduli dan rendah hati. 

3. Menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan sifat 

pantang menyerah. 

4. Menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan baik akademik maupun non akademik di sekolah. 

5. Menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan 

kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut SMA YSKI memiliki 

fasilitas penunjang yaitu ruang kelas regular yang dilengkapi Air 

Conditioner (AC) dan proyektor; laboratorium fisika; laboratorium kimia; 

laboratorium biologi; laboratorium Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); 

laboratorium computer dan internet; laboratorium bahasa; ruang audio 

visual; ruang perpustakaan; ruang Bimbingan Konseling (BK); ruang Unit 

Kesehatan Sekolah (UKS); lapangan basket; ruang judo; aula; green 

house dan sarana lain berupa perangkat musik/band, pojok baca, bus dan 

mobil sekolah. 

Dari beberapa hal tersebut di atas, berikut ini adalah 

pertimbangan yang mendasari SMA YSKI dipilih menjadi tempat 

penelitian: 



 

 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 siswa dapat disimpulkan 

masih memiliki kesulitan dalam mengambil keputusan karir karena 

banyaknya pilihan program studi dan seringnya berubah-ubah 

pilihan program studi karena minatnya terhadap program studi 

yang sering berubah-ubah. 

2. SMA YSKI Semarang, belum pernah dijadikan tempat penelitian 

mengenai hubungan pengambilan keputusan karir dengan 

orientasi masa depan dan dukungan sosial. 

3. Penelitian ini telah mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah dan 

didukung sepenuhnya oleh guru BK. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Perizinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian perlu adanya izin untuk 

melakukan penelitian. Izin tersebut dikeluarkan oleh Program Studi 

Magiester Profesi Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan nomer 202/A.7.04/MP/XI/2018 yang kemudian 

diajukan ke SMA YSKI agar dapat melakukan penelitian disekolah 

tersebut. 

Surat izin penelitian tersebut langsung diteruskan ke kepala 

sekolah SMA YSKI melalui guru BK dan pihak sekolah memberikan 

surat balasan untuk melakukan penelitian dengan nomor surat 

KS.046/SMAK.YSKI/UGK/III/2019 



 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur ini menggunakan skala likert yang berarti individu 

harus memilih salah satu pernyataan yang disediakan dan individu 

bebas memilih penyataannya yang sesuai dengan dirinya. Seluruh 

skala yang diberikan ke siswa memiliki pilihan jawaban pernyataan 

yang berupa Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Pernyataan disajikan dalam bentuk 

favorable dan unfavorable sehingga dalam terdapat penghitungan 

skor yang berbeda yaitu untuk aitem favorable jika individu memilih SS 

mendapat nilai 4, S mendapat nilai 3, TS mendapat nilai 2, dan STS 

mendapat nilai 1. Aitem unfavorable, jika individu memilih SS 

mendapat nilai 1, S mendapat nilai 2, TS mendapat nilai 3 dan STS 

mendapat nilai 4. Berikut ini skala yang digunakan dalam penyusunan 

alat ukur: 

a. Skala pengambilan keputusan karir 

Skala ini berjumlah 18 pernyataan dengan rincian 9 aitem 

favorable dan 9 aitem unfavorable. Skala ini disusun dengan 

menggunakan 3 aspek yaitu individu memahami diri sendiri, 

individu memahami dunia kerja, individu mengetahu korelasi antar 

keduanya. 

 

 

 



 

 

Tabel 4.3 Sebaran aitem skala pengambilan keputusan karir 

No Aspek Aitem Total 
Favorable Unfavorable 

1 Memahami diri sendiri 1, 19,37 10, 28,46 6 
2 Memahami dunia kerja 13, 31, 49 4, 22, 40 6 
3 Memahami keterkaitan antara diri 

sendiri dan dunia kerja 
7, 25, 43 16,34, 52 6 

Total 9 9 18 
b. Skala orientasi masa depan 

Skala ini berjumlah 18 pernyataan dengan rincian 9 aitem 

favorable dan 9 aitem unfavorable .Skala ini disusun 

menggunakan 3 aspek yaitu motivasi, rencana dan evaluasi 

Tabel 4.4 Sebaran aitem skala orientasi masa depan 

No Aspek Aitem Total 
Favorable Unfavorable 

1 Motivasi 17, 35, 53 8, 26, 44 6 
2 Rencana 11, 29, 47 2, 20, 38 6 
3 Evaluasi 5, 23, 41 14, 32, 50 6 
Total 9 9 18 

c. Skala dukungan sosial 

Skala ini berjumlah 18 pernyataan dengan rincian 9 aitem 

favorable dan 9 aitem unfavorable .Skala ini disusun 

menggunakan 3 sumber dukungan sosial yaitu orang tua, teman 

dan orang terdekat yang berpengaruh. 

Tabel 4.5 Sebaran aitem skala dukungan sosial 

No Aspek Aitem Total 
Favorable Unfavorable 

1 Keluarga 15, 33, 51 6, 24, 42 6 
2 Teman 9, 27, 45 18, 36, 54 6 
3 Orang yang 

berpengaruh 
3, 21, 39 12, 30, 48 6 

Total 9 9 18 
 



 

 

C. Pengumpulan Data 

Pembagian skala kepada subjek dilakukan pada hari Jumat pada 

tanggal 15 Februari 2019 jam 11.00-12.00 WIB. Pembagian skala 

dilakukan dalam 2 sesi, sesi 1 bersama dengan 11 siswa kelas MIPA 3 

angkatan 2017 pukul 11.00-11.30 dan sesi 2 bersama dengan 8 siswa 

kelas MIPA 3 angkatan 2018 pukul 11.30-12.00. Guru BK menyarankan 

agar penyebaran skala dibuat 2 sesi karena pada hari tersebut kelas 

MIPA 3 angkatan 2017 dalam ujian praktek dan selesai pukul 11.00, 

sedangkan kelas MIPA 3 angkatan 2018 dalam ujian semester dan pulang 

pukul 11.30. 

Skala diberikan kepada para siswa dengan menjelaskan cara 

pengisiannya dan menekankan bahwa tidak ada jawaban benar salah 

serta harus menjawab yang paling sesuai dengan dirinya. Setelah 

memahami cara pengisiannya, para siswa langsung mengisinya dan jika 

terdapat pertanyaan mengenai pernyataan yang kurang dipahami, para 

siswa langsung dapat bertanya. 

 

D. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas yang utama dari non parametrik adalah pada 

setiap skala menggunakan validitas konstruk dengan dua dosen 

pembimbing dan menggunakan validitas tampang dengan guru BK.  



 

 

Metode validitas konstruk ini digunakan untuk mengetahui 

pernyataan setiap skala dapat mewakili setiap variabel. Metode 

validitas tampang juga digunakan dalam penelitian, dalam hal ini 

dilakukan oleh guru BK untuk melihat bahwa pernyataan yang telah 

dibuat dapat mewakili setiap variabel yang ingin diukur 

Pengujian empirik juga dilakukan agar semakin kuat skala 

yang telah dibuat. Pengujian ini menggunakan tehnik Product 

moment, dikoreksi dengan partwhole dan menggunakan tabel r 0.4555 

(N-2). Berikut ini adalah hasil dari uji validitas: 

a. Skala Pengambilan Keputusan Karir 

Pada awalnya terdapat 18 aitem, lalu setelah dilakukan uji 

validitas terdapat 4 aitem yang gugur dengan koefisien validitas antara 

0.515 hingga 0.855. Berikut ini adalah tabel sebaran aitem yang valid 

dan gugur: 

Tabel 4.6 Validitas skala pengambilan keputusan 

No Aspek Aitem Total 
Favorable Unfavorable Gugur Valid 

1 Memahami diri sendiri 1, 19,37 10, 28,46 0 6 
2 Memahami dunia kerja 13, 31, 

49* 
4, 22, 40* 2 4 

3 Memahami keterkaitan 
antara diri sendiri dan 
dunia kerja 

7, 25, 43* 16,34*, 52 2 4 

Total 9 9 4 14 
Keterangan: 
Tanda bintang (*) = aitem dinyatakan gugur 
Tanpa tanda bintang (*) = aitem dinyatakan valid 
 
 
 
 



 

 

b. Skala Orientasi Masa Depan 

Pada awalnya terdapat 18 aitem, lalu setelah dilakukan uji 

validitas terdapat 5 aitem yang gugur dengan koefisien validitas antara 

0.497 hingga 0.870. Berikut ini adalah tabel sebaran aitem yang valid 

dan gugur: 

Tabel 4.7 Validitas skala orientasi masa depan 

No Aspek Aitem Total 
Favorable Unfavorable Gugur Valid 

1 Motivasi 17, 35, 53 8, 26, 44 0 6 
2 Rencana 11, 29, 47* 2, 20*, 38 2 4 
3 Evaluasi 5*, 23, 41 14*, 32, 50* 3 3 
Total 9 9 5 13 
Keterangan: 
Tanda bintang (*) = aitem dinyatakan gugur 
Tanpa tanda bintang (*) = aitem dinyatakan valid 

c. Skala Dukungan Sosial 

Pada awalnya terdapat 18 aitem, lalu setelah dilakukan uji 

validitas terdapat 3 aitem yang gugur dengan koefisien validitas antara 

0.518 hingga 0.843. Berikut ini adalah tabel sebaran aitem yang valid 

dan gugur: 

Tabel 4.8 Validitas aitem skala dukungan sosial 

No Aspek Aitem Total 
Favorable Unfavorable Gugur Valid 

1 Keluarga 15, 33, 51 6, 24, 42 0 6 
2 Teman 9*, 27, 45 18*, 36*, 54 3 3 
3 Orang yang 

berpengaruh 
3, 21, 39 12, 30, 48 0 6 

Total 9 9 3 15 
Keterangan: 
Tanda bintang (*) = aitem dinyatakan gugur 
Tanpa tanda bintang (*) = aitem dinyatakan valid 
 
 
 



 

 

2. Uji Reliabilitas 

Dalam uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach pada 

setiap skala. Dari skala pengambilan keputusan karir yang terdiri dari 

14 aitem, reliabilitas yang didapat adalah 0.915. Dari skala orientasi 

masa depan yang terdiri dari 13 aitem, reliabilitas yang didapat adalah 

0.925, Dari skala dukungan sosial yang terdiri dari 15 aitem, reliabilitas 

yang didapat adalah 0.925 

 

E. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Data yang telah didapatkan memerlukan uji normalitas dengan 

tehnik Shapiro-Wilk karena responden kurang dari 50 (N<50) dengan 

taraf signifikansi p>0.05. Dari hasil data didapatkan bahwa variabel 

pengambilan keputusan karir memperoleh sig 0.057, variabel orientasi 

masa depan memperoleh sig 0.922 dan variabel dukungan sosial 

memperoleh sig 0.998, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga 

variabel tersebut berdistribusi normal 

2. Uji Linieritas 

Uji ini untuk mengetahui variabel independen dapat linear 

dengan variabel dependen, dalam hal ini pengambilan keputusan karir 

dengan orientasi masa depan dan pengambilan keputusan karir 

dengan dukungan sosial. Uji linieritas ini menggunakan taraf 

signifikansi p>0.05 dan tabel F. 



 

 

Antara variabel pengambilan keputusan karir dan orientasi 

masa depan memiliki sig 0.605 dengan p>0.05 dan dari tabel F 

memiliki Fo = 0.905 dengan tabel F = 5.89 berarti Fo < tabel F 

sehingga dapat dikatakan kedua variabel tersebut saling linier. Antara 

variabel pengambilan keputusan karir dan dukungan sosial memiliki 

sig 0.035 dengan p<0.05 dan jika dilihat dari tabel F memiliki Fo = 

7.195 dengan tabel F = 5.89 berarti Fo > tabel F sehingga dapat 

dikatakan kedua variabel tersebut tidak saling linier. 

 

F. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis Mayor 

Tehnik analisis korelasi ganda menjadi pengujian untuk 

hipotesis mayor. Dari perhitungan dapat dilihat bahwa Fo = 3.6584 > 

3.59 tabel F (0.05) maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan antara orientasi masa depan dan dukungan sosial dengan 

pengambilan keputusan karir sehingga hipotesis mayor yang diajukan 

dalam penelitian ini dapat diterima. 

2. Hipotesis Minor 

Tehnik Kendal Tau menjadi pengujian untuk hipotesis minor, 

berikut ini adalah pengujian hipotesis minor 

a. Pengambilan Keputusan Karir Dengan Orentasi Masa Depan 

Berdasarkan hasil pengujian mendapat koefisien korelasi 𝜏 = 

0.370, dengan nilai p = 0.031 (p<0.05) berarti terdapat hubungan 



 

 

positif antara pengambilan keputusan karir dengan orientasi masa 

depan. Dengan demikian hipotesis minor yang diajukan dalam 

penelitian dapat diterima. 

b. Pengambilan Keputusan karir Dengan Dukungan Sosial 

Berdasarkan hasil pengujian mendapat koefisien korelasi 𝜏 

0.419, dengan nilai p = 0.015 (p<0.05) berarti terdapat hubungan 

positif antara pengambilan keputusan karir dengan dukungan sosial. 

Dengan demikian hipotesis minor yang diajukan dalam penelitian 

dapat diterima. 

 

G. Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis mayor dengan metode analisis 

korelasi ganda, dengan dilihat dari Fo = 3.6584 > 3.59 tabel F (0.05) maka 

terdapat hubungan orientasi masa depan dan dukungan sosial dengan 

pengambilan keputusan karir sehingga hipotesis mayor penelitian ini 

diterima. Dalam hal ini berarti aspek dari orientasi masa depan yaitu 

motivasi, rencana dan evaluasi; dan aspek bentuk serta sumber dari 

dukungan sosial yaitu bentuk instrumental, informasi dan emosional yang 

didapat dari keluarga, teman dan orang disekitar memiliki hubungan 

dengan aspek pengambilan keputusan karir yaitu individu dapat 

memahami diri sendiri, dunia kerja dan kemampuannya untuk mencari 

keterkaitan antar keduanya. Dalam hal ini jika siswa yang ingin mengambil 



 

 

keputusan karir, perlu mempertimbangkan orientasi masa depan dan 

dukungan sosial. 

Dari uji hipotesis mayor tersebut menunjukkan R2 sebesar 0.3138 

atau jika dikonversikan dalam bentuk persen (%) dapat disebutkan 

31.38%. Hasil ini merupakan sumbangan faktor orientasi masa depan dan 

faktor dukungan sosial terhadap pengambilan keputusan karir. Masih 

terdapat 68.62% faktor lain yang memiliki hubungan dengan pengambilan 

keputusan karir. Beberapa faktor lain dari internal maupun eksternal yang 

berhubungan dengan pengambilan keputusan karir seperti bimbingan karir 

(Widyaningrum & Hastjarjo, 2016), lokasi tempat universitas yang 

diinginkan (Mtemeri, 2017), pemberitaan program studi dari media, 

ekonomi, performa akademik (Kazi & Akhlaq, 2017) dan sebagainya juga 

menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat gambaran hasil 

pengambilan keputusan, sebanyak 1 siswa (5%) memiliki pengambilan 

keputusan karir yang rendah, sebanyak 3 siswa (16%) memiliki 

pengambilan keputusan karir yang sedang dan sebanyak 15 siswa (79%) 

memiliki pengambilan keputusan karir yang tinggi, hal ini berarti 

seharusnya sebagian besar siswa telah mampu mengambil keputusan 

karir, namun pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa siswa dapat disimpulkan masih memiliki kebingungan dalam 

mengambil keputusan karir 



 

 

Oleh karena itu para siswa perlu mendapatkan pemahaman 

tentang pengambilan keputusan karir, dalam hal ini guru BK perlu 

mengajarkan dan mendampingi para siswanya agar semakin memahami 

pengambilan keptusan karir, termasuk aspek dan faktor yang 

mempengaruhi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan siswa dapat 

mengambil keputusan karir dengan tepat, maka siswa akan terhindar dari 

kesalahan dalam memilih program studi. 

Hasil uji lainnya yaitu uji hipotesis minor yang pertama antara 

pengambilan keputusan karir dan orientasi masa depan. Metode uji 

Kendall Tau dengan hasil mendapat nilai koefisien korelasi 𝜏 = 0.370, 

dengan nilai p = 0.031 (p<0.05) dan. Dari hal tersebut terdapat hubungan 

antara pengambilan keputusan karir dengan orientasi masa depan dengan 

kekuatan yang cukup antar variabel dan menunjukkan arah yang positif 

artinya jika siswa memiliki orientasi masa depan maka siswa akan mampu 

mengambil keputusan karir dan sebaliknya jika siswa tidak memiliki 

orientasi masa depan maka siswa akan kesulitan mengambil keputusan 

karir. 

Hasil pengujian di atas juga sesuai dengan penelitian Ginevra, 

Pallini, Vecchio, Nota dan Soresi (2016) yang menyatakan adanya 

hubungan antara orientasi masa depan dengan pengambilan keputusan 

karir. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa jika siswa mulai 

mencemaskan masa depan, maka perlu adanya orientasi masa depan 

untuk mencari tujuan hidup yang memperhatikan ide, pemikiran, dan 



 

 

perasaan serta membutuhkan beberapa skenario kemungkinan untuk 

masa depan.  

Penelitian dari Ferrari, Nota dan Soresi (2010) mengatakan bahwa 

jika siswa memiliki orientasi masa depan yang kuat maka akan 

mengurangi keraguan dalam membuat keputusan dalam hal ini jika siswa 

memiliki orientasi masa depan yang kuat maka siswa tersebut akan 

mampu mengambil keputusan karir karena orientasi masa depan 

mengharuskan siswa melihat masa lalu dan masa kini untuk menentukan 

tujuan dimasa depan.Penelitian yang dihasilkan oleh Janeiro (2010) 

mengatakan bahwa orientasi masa depan menunjukkan hal positif dan 

penting dalam melakukan perencanaan karir. Orientasi masa depan juga 

dapat membuat siswa termotivasi karena melakukan proses dalam 

merencanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

optimis. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat gambaran hasil orientasi 

masa depan, sebanyak 1 siswa (5%) memiliki orientasi masa depan yang 

sedang dan sebanyak 18 siswa (95%) memiliki orientasi masa depan yang 

tinggi, dalam hal ini seharusnya sebagian besar para siswa sudah memiliki 

orientasi masa depan, namun pada pada hasil wawancara dengan 

beberapa siswa dapat disimpulkan siswa masih kebingungan dalam 

membuat orientasi masa depan, 

Oleh karena itu siswa harus diperkenalkan dan di berikan 

pemahaman mengenai orientasi masa depan sehingga guru BK 



 

 

diharapkan dapat berperan untuk mengajarkan dan mendampingi para 

siswa dalam membuat orientasi masa depan, sehingga apabila jika sudah 

mampu membuat orientasi masa depan maka siswa akan memiliki cita-

cita, tujuan hidup dan termotivasi dalam mewujudkan rencananya. 

Hasil uji berikutnya adalah uji hipotesis minor yang kedua antara 

pengambilan keputusan karir dan dukungan sosial. Metode uji 

mengunakan Kendall Tau dengan hasil mendapat nilai koefisien korelasi 𝜏 

= 0.419, dengan nilai p 0.015 (p<0.05) dan. Dari hal tersebut terdapat 

hubungan antara pengambilan keputusan karir dan dukungan sosial 

dengan kekuatan yang cukup antar variabel dan menunjukkan arah yang 

positif artinya semakin siswa mendapatkan dukungan sosial maka siswa 

akan mampu mengambil keputusan karir, sebaliknya jika siswa semakin 

tidak mendapatkan dukungan sosial maka siswa tersebut akan kesulitan 

mengambil keputusan karir. 

Hasil pengujian tersebut senada dengan penelitian dari Mahadi, 

Abdullah, Ph’ng, Hasan dan Ariffin (2015) yang membuktikan bahwa 

sangat penting mendapatkan dukungan sosial dalam pengambilan 

keputusan karir. Dengan adanya dukungan sosial yang positif dan kuat 

terutama dari keluarga akan membuat siswa terbantu dalam mengambil 

keputusan karir, dukungan dari teman dan orang sekitar yang 

berpengaruh juga mengambil andil dalam pengambilan keputusan karir 

namun tidak sekuat dukungan dari keluarga. 



 

 

Hasil penelitian yang senada juga disampaikan oleh Park, Kim, 

Kwon dan Lee (2018) yaitu dukungan sosial memiliki efek yang positif 

untuk mengurangi kecemasan dalam pengambilan keputusan karir dan 

membantunya untuk mengambil keputusan karir. Hal ini dapat terjadi 

karena siswa mendapatkan beberapa bentuk dukungan sosial diantaranya 

informasi dan emosi serta relasi kuat antara keluarga, teman dan orang 

sekitar yang berpengaruh dapat membuatnya mampu mengambil 

keputusan karir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Li (2014) juga menunjukan dampak 

yang positif antara dukungan sosial dan pengambilan keputusan karir. 

Penelitian ini membuktikan bahwa siswa yang mengalami ketidaksiapan 

dalam pengambilan keputusan karir; mengalami kekurangan dan 

ketidakkonsistenan informasi, dapat dibantu dengan mendapatkan 

dukungan sosial yang kuat seperti dukungan dari orang tua dan 

mendapatkan bentuk dukungan sosial seperti informasi dan emosi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat gambaran dukungan sosial, 

sebanyak 1 siswa (5%) mendapatkan dukungan sosial yang rendah, 

sebanyak 7 siswa (37%) mendapatkan dukungan sosial yang sedang dan 

sebanyak 11 siswa (58%) mendapatkan dukungan sosial yang tinggi, hal 

ini membuktikan bahwa seharusnya sebagian besar siswa telah mendapat 

dukungan sosial yang tinggi, namun pada kenyataannya berdasarkan 

hasil wawancara dengan beberapa siswa dapat disimpulkan, siswa 

menganggap dukungan sosial dari orang lain tidak berpengaruh secara 



 

 

signifikan, sehingga menganggap dukungan dari diri sendiri yang lebih 

berpengaruh. 

Oleh karena hal tersebut siswa perlu diberitahu pentingnya 

manfaat dukungan sosial dari orang lain, diharapkan guru BK dapat 

berperan untuk memberitahu bahwa dukungan sosial dari orang lain juga 

penting untuk dipertimbangkan karena akan membantu siswa apabila 

memiliki masalah dan lainnya. 

Dari hasil penelitian tersebut masih terdapat beberapa kelemahan 

yang memerlukan adanya perbaikan diantaranya: 

1. Terbatasnya jumlah siswa SC yaitu 19 siswa. 

2. Dengan terbatasnya jumlah siswa sehingga menggunakan tryout 

terpakai. 

3. Adanya keterbatasan waktu pengisian skala sehingga membuat 

siswa tergesa-gesa karena masih memiliki kegiatan lainnya. 

 


