
ABSTRAK

Rahayu, Puji. 2018. Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Perencanaan Karir Siswa Kelas
      XII Di SMA Negeri 8 Kota Jambi 

Penelitian  ini  dilatar  belakangi  adanya  fenomena  lapangan  yang  menunjukkan
adanya siswa yang mengalami kebingungan, tidak percaya diri dan memandang diri negatif
serta kekurangmampuan mereka dalam mempersiapkan kehidupan di masa depan, terutama
terkait  dengan  perencanaan  karir.  Batasan  masalah  pada  variabel  konsep  diri  terkait
pengetahuan individu tentang dirinya sendiri; harapan individu terhadap dirinya sendiri; dan
penilaian individu yang berkaitan dengan dirinya sendiri,  pada variabel perencanaan karir
terkait dengan pemahaman diri sendiri; pengetahuan tentang dunia kerja; dan penalaran yang
realistis mengenani hubungan pemahaman diri dan pengetahuan dunia kerja.

Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  konsep  diri  dan  perencanaan  karir
siswa, serta untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan perencanaan karir siswa

kelas XII di SMA Negeri  8 Kota Jambi.  Jenis Penelitian ini adalah  penelitian asosiatif,
dengan populasi siswa kelas XII di SMA Negeri 8 Kota Jambi yang berjumlah 632 orang.
Dari jumlah populasi penelitian tersebut, ditentukan jumlah sampel yang berjumlah 93 orang.
Teknik pengambilan sampel  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  Simple  Random
Sampling. Intrument pengumpulan data dalam penelitian adalah angket yang berisi 56 item
pernyataan  untuk  semua  variabel  penelitian.  Data  yang  diperoleh  diolah  menggunakan
analisis  statistik  Correlations  Pearson Product  Moment dengan bantuan aplikasi  program
komputer SPSS versi 20.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsep  diri  siswa  berkualitas  sedang  yaitu
59,4%,  sedangkan perencanaan karir siswa berkualitas baik yaitu 67,3%. Berdasarkan hasil

analisis data dengan korelasi r hitung 0,639 > r tabel 0.2645 pada tingkat kepercayaan
99%  (α  0.01),  Maka  diketahui  bahwa  terdapat  korelasi  sedang  yang  artinya  terdapat
hubungan yang sangat signifikan antara konsep diri dengan perencanaan karir siswa kelas XII
di SMA Negeri 8 Kota Jambi.

Hasil ini memberikan implikasi pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling
di Sekolah. Sesuai dengan hasil yang diperoleh, maka guru pembimbing memiliki peranan
penting untuk membantu mengoptimalkan konsep diri positif dan kemampuan perencanaan
karir  siswa  yang  berguna  untuk  kesuksesan  masa  depan  siswa.  Guru  pembimbing  dapat
memberikan bantuan melalui kegiatan bimbingan karir dalam bentuk bimbingan kelompok
ataupun melalui kegiatan dalam pelayanan individu seperti konseling karir, sehingga harapan
untuk berkembangnya konsep diri positif dan menjadikan perencanaan yang realisitis pada
kehidupan masa depan siswa dapat tercapai dengan baik.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendengar  kata  karier

terlintas  di  bayangan  kita  hal-hal

seperti  pekerjaan,  jabatan  dan

kedudukan  yang  menyumbang

kesuksesan  di  masa  depan.

Manusia  akan  merasa  sangat

kesulitan  dan  merasa  gelisah  jika

tidak  memiliki  pekerjaan  yang

jelas,  apalagi jika sampai menjadi

pengangguran.  Pengangguran

terhitung  tidak  sedikit,  menurut

data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)

penggangguran terbuka tahun 2017

di  Indonesia  dengan  tingkat

tamatan SMU dan SMK mencapai

lebih dari dua juta jiwa, Sedangkan

di  Provinsi  Jambi  sendiri  tingkat

pengangguran  terbuka  pada

Februari 2017 adalah 3,67%. 

Pekerjaan  sendiri

mendukung  kemandirian  ekonomi

dalam  pemenuhan  kebutuhan  dan

keberlangsungan  hidup  manusia,

dan  bahkan  dapat  menciptakan

identitas  diri.  Sesuai  yang

diungkapkan Gladding (2015:402)

“Pekerjaan  memengaruhi  hidup

seseorang  secara  keseluruhan

termasuk  dengan  kesehatan  pada

fisik  dan  juga  kesehatan  mental”.

Dengan  menetapkan  tujuan  dan

cara mencapai tujuan itu yang jelas

direncanakan, maka tidak akan ada

kebingungan  yang  membuat

individu  membuang  waktunya

percuma, dan dengan perencanaan

pula karir dapat berkembang. 

Berdasarkan  hasil  survey

menggunakan  kuesioner  terhadap

20  siswa,  diketahui  bahwa  siswa

mengalami  permasalahan  seperti



ragu  akan  kemampuannya  untuk

sukses,  belum  mampu

merencanakan masa depan dengan

matang,  ragu  tentang  kesempatan

memperoleh  pekerjaan  sesuai

dengan  pendidikan  yang  diikuti

sekarang,  belum  memiliki

gambaran  mengenai  lapangan

pekerjaan  dan  ketakutan  akan

kegagalan  yang  dialami  kelak,

yang  menjadikan  siswa  belum

mampu menetapkan rencana yang

baik  untuk  mencapai  tujuan  dan

harapan  mereka.   Jika  terus

dibiarkan  tanpa  tindakan

pengentasan  ataupun  pencegahan

maka  hal  ini  akan  menjadi

penghalang  peserta  didik  dalam

menyusunan perencanaan karirnya.

Pada masa praktik lapangan

di  Sekolah,  praktikan  juga

menjumpai beberapa masalah dari

interaksi  tanya  jawab  dengan

beberapa  siswa,  ketika  siswa

ditanya  apa  tujuan  selanjutnya

setelah  lulus  dari  sekolah,  siswa

masih bingung untuk memutuskan

apa  yang  ingin  dicapai  dimasa

depannya, siswa juga tidak percaya

diri  terhadap  kemampuan  yang

dimilikinya, dan siswa menjadikan

diri  yang  tidak  pantas  untuk

memperoleh pencapaian yang baik

dari  hal  yang  diinginkannya.  Ini

sejalan  dengan  hasil  wawancara

pada  guru  pembimbing  SMA

Negeri  8  Kota  Jambi,  juga

ditemukan bahwa siswa kelas  XII

masih  banyak  yang  belum

menerima  kelemahan  yang  ada

pada  dirinya  dilihat  dari  siswa

banyak  yang  hanya  melihat

kelebihan  dan  tidak  memahami

kelemahan  dirinya,  perencanaan



karir  siswa  masih  tergolong

rendah,  karena  masih  ditemukan

siswa bersikap pesimis dan kurang

percaya  diri  setelah  mengalami

kegagalan.  Ketidakpercayaan  dan

sikap pesimistik individu ini adalah

bentuk  konsep  diri  yang  negatif

dimana  ia  menyakini  dan

memandang bahwa dirinya lemah,

tidak  berdaya,  tidak  pantas

mendapatkan  sesuatu,  dan  tidak

layak  untuk  sukses  (Sukini

2016:27). 

Adanya  ketidakpercayaan

diri siswa dan memandang dirinya

negatif  akan  menghambat

perencanaan  karirnya,  apalagi

dalam  pengambilan  keputusan.

Menjadi  perhatian  yang  khusus

pengungkapan  masalah  dalam

bidang  karir  dan  pekerjaan  ini,

dimana  hal  ini  menggambarkan

kebutuhan  siswa  untuk  meraih

kehidupan masa depannya dengan

lebih  baik.  Jika  dikaitkan  dengan

masa  depan  maka  tidak  dapat

dianggap  remeh,  karena

keberlangsungan  seseorang  sangat

bergantung  dengan  apa  yang

menjadi kebutuhan saat ini.

Berdasarkan  uraian  latar

belakang  diatas,  peneliti  tertarik

untuk  melakukan  penelitian

tentang  Hubungan  Antar  Konsep

Diri  dengan  Perencanaan  Karir

Siswa Kelas XII di SMA Negeri 8

Kota Jambi. 

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang

di  atas,  terdapat  batasan  dalam

penulisan skripsi agar pembahasan

dalam penulisan  skripsi  ini  lebih

terarah.  Ruang lingkup penelitian

ini adalah sebagai berikut:



1. Konsep  diri  siswa  yang  dapat

menggambarkan  siapa  diri

seseorang tersebut. Konsep diri

pada  penelitian  ini  terkait

dengan  pengetahuan  individu

tentang dirinya sendiri, harapan

individu  terhadap  dirinya

sendiri,  dan penilaian individu

yang berkaitan  dengan dirinya

sendiri.

2. Perencanaan karir siswa dalam

mengambil  keputusan   untuk

mencapai  tujuan-tujuan  karir

yang sesuai dengan potensi diri

siswa.  Perencanaan  karir  pada

penelitian  ini  terkait  dengan

pemahaman  diri  sendiri,

pengetahuan  tentang  dunia

kerja,  dan  penalaran  yang

realistis  mengenani  hubungan

pemahaman  diri  dan

pengetahuan dunia kerja.

3. Unit  analisis  penelitian  adalah

siswa kelas XII di SMA Negeri

8  Kota  Jambi  tahun  ajaran

2018/2019.

C. Rumusan Masalah

Menurut  Sutja,  dkk.

(2017:45) Rumusan masalah harus

utuh dan lengkap, dengan rumusan

dasar  dan  rumusan  yang  spesifik.

Adapun  rumusan  masalah  dalam

penelitian  ini  adalah  sebagai

berikut:

1. Bagaimana gambaran konsep

diri  siswa  kelas  XII  SMA

Negeri 8 Kota Jambi?

2. Bagaimana  gambaran

perencanaan karir siswa kelas

XII  SMA  Negeri  8  Kota

Jambi?

3. Apakah  terdapat  hubungan

antara  konsep  diri  dengan

perencanaan karir siswa kelas



XII  di  SMA Negeri  8  Kota

Jambi?

D. Tujuan Penelitian

Menurut  Sutja,  dkk.

(2017:45)  “Tujuan  penelitian

adalah  menemukan  jawaban

empiris  atas  permasalahan  yang

diajukan”.  Adapun  tujuan  yang

ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan  konsep  diri

siswa kelas XII SMA Negeri 8

Kota Jambi.

2. Mengungkapkan  perencanaan

karir  siswa  kelas  XII  SMA

Negeri 8 Kota Jambi.

3. Mengungkapkan  hubungan

antara  konsep  diri  dengan

perencanaan  karir  siswa  kelas

XII  di  SMA  Negeri  8  Kota

Jambi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data

hasil penelitian seperti yang telah

dikemukakan  dapat  dilihat

beberapa  hasil  penelitian  sebagai

berikut:

1. Gambaran Konsep Diri Siswa

Kelas  XII  di  SMA Negeri  8

Kota Jambi

Dari  93  siswa  yang

dijadikan  sampel  penelitian,

diperoleh  hasil  bahwa  konsep

diri  siswa  kelas  XII  di SMA

Negeri  8  Kota  Jambi  adalah

sedang  yaitu  sebesar  59,4%.

Dengan kata lain bahwa siswa

kelas  XII  di  SMA  Negeri  8

Kota  Jambi  cenderung

memiliki  konsep  diri  yang

cukup  baik.  Hal  ini

menunjukkan  pengetahuan,

harapan  dan  penilaian  siswa



terhadap dirinya sendiri  dalam

kategori yang cukup baik.

2. Gambaran  Perencanaan  Karir

Siswa  Kelas  XII  Di  SMA

Negeri 8 Kota Jambi 

Dari  93  siswa  yang

dijadikan  sampel  penelitian,

diperoleh  hasil  bahwa

perencanaan karir  siswa kelas

XII  di  SMA  Negeri  8  Kota

Jambi  adalah  baik  yaitu

sebesar  67,3%.  Dengan  kata

lain bahwa siswa kelas XII di

SMA  Negeri  8  Kota  Jambi

cenderung  memiliki

perencanaan  karir  yang  baik.

Hal  ini  menunjukkan

pemahaman  diri  sendiri,

pengetahuan  tentang  dunia

kerja  dan  penalaran  yang

realisitis  mengenai  hubungan

pemahaman  diri  dan

pengetahuan  dunia  kerja

dalam kategori yang baik.

3. Hubungan  antara  konsep  diri

dengan  perencanaan  karir

siswa  kelas  XII  di  SMA

Negeri 8 Kota Jambi

Berdasarkan  hasil  uji

asumsi  statistik  yang  telah

dilakukan,  diketahui  bahwa

data  dalam  penelitian  ini

berdistribusi normal dan linear.

Dengan  hasil  tersebut,  maka

data  dalam  penelitian  ini

memenuhi  syarat  untuk

dianalisis  dengan

menggunakan  metode  statistik

korelasi  parametrik  dengan

formula  Pearson  Product

Moment.

Dengan  pengujian

tersebut  diperoleh  korelasi

sebesar  0,639  (63.9%).



Menggunakan  kriteria

penafsiran  korelasi,  diketahui

hasil  tersebut  memiliki  arti

bahwa  nilai  korelasi  berada

pada  taraf  korelasi  sedang,

sehingga  terdapat  hubungan

yang  memadai  antara  konsep

diri  dengan perencanaan karir.

Dengan  signifikasi  tabel

analisis  diperoleh  r  hitung

0,639 > r tabel α 0.01 = 0.2645.

Ini berarti terima Ha dan tolak

lainnya, artinya bahwa terdapat

hubungan  yang  sangat

signifikan  antara  konsep  diri

dengan  perencanaan  karir

siswa kelas XII SMA Negeri 8

Kota Jambi. Hal ini juga berarti

bahwa  konsep  diri  memiliki

keterkaitan  dengan

perencanaan karir,  dan konsep

diri  memiliki  peran  dalam

penyusunan  rencana-rencana

karir individu.

Hasil  penelitian  ini

menguatkan  teori  yang  telah

dinyatakan para ahli antara lain

menurut Winkel dan Sri Hastuti

(2006:685)  mengungkapkan

bahwa kunci bagi perencanaan

yang  matang  dan  keputusan

yang  bijaksana  terletak  dalam

pengolahan  informasi  tentang

diri  sendiri  dan  tentang

lingkungan  hidupnya.

Perencanaan  yang  matang

berguna  untuk  meminimalkan

kemungkinanan  terjadinya

kesalahan  yang  berat  dalam

memilih  antara  berbagai

alternatif  yang  tersedia,  baik

dalam  jangka  waktu  pendek

yang menentukan tujuan akhir

pada  jangka  waktu  panjang.



Informasi  diri  yang  terkait

pemahaman  mengenai  diri

sendiri  atau  konsep   diri

dengan  berbagai  aspeknya

merupakan   benang  merah

dalam menyusun rencana masa

depan  dan  dalam  pembuatan

semua  pilihan  terhadap

penyusunan  rencanan  masa

depan tersebut (Winkel dan Sri

Hastuti, 2006:656).

Begitu  pula  pendapat

Donald Super (Winkel dan Sri

Hastuti,  2006:632)  yang

menyatakan  bahwa  “Konsep

diri  atau  gambaran  diri

sehubungan  dengan  pekerjaan

yang  akan  dilakukan  dan

jabatan  yang  akan  dipegang”.

Dimana  Konsep  diri  individu

menumbuhkan  dorongan

internal  untuk  mewujudkan

sesuatu  dalam  bidang  jabatan

untuk  mencapai  kesuksesan.

Gambaran  diri  yang

menghasilkan  penentuan

keputusan yang diambil dalam

penerapan  rencana-rencana

masa  depan  yang  diharapkan.

Berdasarkan  pendapat  diatas,

dapat diambil suatu kesimpulan

bahwa  pemahaman  diri  yang

tergambar  dalam  konsep  diri

yang dimiliki individu menjadi

komponen  penting  dan

mempengaruhi  semua  pilihan

yang  dibuat  dan  dalam

pengambilan  keputusan  untuk

proses  penyusunan  rencana

masa depan juga terkait dengan

karir.


