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ABSTRAK 

Ramadhan, Rizki Akhir. 2019. Hubungan Antara Konsep Diri dan Self Efficacy 

dengan Kematangan Karir pada Siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang 

Utara Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Maria 

Theresia Sri Hartati, M.Pd., Kons. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pada data awal yang terjadi di 

SMK Negeri 10 Semarang yang menunjukkan bahwa siswa memiliki kematangan 

karir yang rendah. Faktor yang dominan pada kematangan karir dari kepribadian 

seseorang yaitu konsep diri dan self efficacy. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 

(1) mengetahui tingkat kematangan karir, (2) mengetahui tingkat konsep diri, (3) 

mengetahui tingkat self efficacy, (4) mengetahui hubungan antara konsep diri dengan 

kematangan karir, (5) mengetahui hubungan antara self efficacy dengan kematangan 

karir, (6) mengetahui hubungan antara konsep diri dan self efficacy pada siswa kelas 

XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex post facto dengan desain 

penelitian kuantitatif korelasional. Sampel yang digunakan berjumlah 205 siswa dari 

487 siswa dengan teknik pengambilan sampel cluster sampling. Alat pengumpul data 

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala konsep diri, skala self 

efficacy, dan skala kematangan karir. Validitas instrumen pada penelitian ini 

menggunakan validitas konstruk diuji dengan rumus product moment, dan 

reliabilitasnya dengan rumus Cornbach Alpha. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis statistik inferensial dengan teknik 

regresi ganda. 

Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukan bahwa tingkat kematangan 

karir masuk dalam kategori sedang. Sedangkan konsep diri dan self efficacy masuk 

dalam kategori tinggi. Hasil analisis stiatistik inferensial menunjukan terdapat 

hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan kematangan karir (R=0,737, 

F=241,713, p=<0,01). Kemudian antara self efficacy dengan kematangan karir juga 

terdapat hubungan yang signifikan (R=0,706, F=201,595, p=<0,01). Begitu pula 

antara konsep diri dan self efficacy dengan kematangan karir juga mempunyai 

hubungan yang signifikan (R=0,765, F=142,603, p=<0,01). Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dan self efficacy dengan 

kematangan karir. 

Berdasarkan hasil tersebut maka guru BK disarankan dapat memberikan 

pelayanan bimbingan konseling dengan lebih baik untuk membantu siswa 

meningkatkan kematangan karirnya agar siswa mampu memilih karir lanjutan dengan 

baik dan benar sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.  

  

Kata kunci: kematangan karir, konsep diri, self efficacy. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan beberapa hal, yaitu: (1) latar belakang; (2) rumusan 

masalah; (3) tujuan penelitian; (4) manfaat penelitian; dan (5) sistematika penulisan 

skripsi. 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Sukardji (dalam Utomo, 2016) masa remaja adalah masa dimana 

seseorang dapat memilih dan mempersiapkan diri untuk menjalankan pekerjaan hal 

itu sesuai dengan salah satu dari tugas perkembangan remaja. Seseorang pasti 

mempunyai keinginan bisa memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan cara 

bekerja. Pekerjaan sendiri bisa didapat dengan banyak cara, misalnya dengan 

menempuh pendidikan ataupun mengikuti pelatihan khusus. Seseorang dalam suatu 

pekerjaan harus menentukan dan memilih pekerjaan apa yang tepat untuk dirinya. 

Menurut Utami dan Hudaniah (2013) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan memberikan bekal dan kecakapan 

khusus untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Seperti yang tertuang 

dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 29 tahun 1990 tentang 

pendidikan menengah pasal 3 ayat 2 berbunyi “Pendidikan menengah kejuruan 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap professional”. Berarti siswa SMK lebih dipersiapkan untuk 
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bekerja dibandingkan siswa SMA yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke 

pendidikan tinggi. Dalam hal tersebut siswa SMK harus mempunyai kematangan 

karir yang tinggi dibandingkan siswa SMA. 

Menurut Winkel dan Hastuti (2007) kematangan karir merupakan keberhasilan 

setiap individu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir yang khas 

bagi tahap perkembangan tertentu. Individu dikatakan matang atau siap untuk 

membuat keputusan karir didukung oleh pengetahuan yang kuat mengenai karir 

berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan.  

Hal itu sejalan dengan pendapat Ayuni (dalam Marpaung dan Nucke, 2016) 

menyatakan bahwa kurangnya individu dalam pengetahuan mengenai karir 

mengindikasikan kematangan karir yang rendah. Rendahnya kematangan karir dapat 

menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan karir bagi siswa yang dapat 

mengakibatkan kerugian waktu, finansial, dan kegagalan belajar karena kurang 

motivasi untuk belajar. 

Namun, disisi lain remaja dalam hal ini siswa SMK tidak mudah 

menyelesaikan tugas perkembangan karirnya. Seorang siswa terkadang mempunyai 

permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan setelah studi atau kelanjutan studi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Supriatna (2009) masalah-masalah yang sering 

muncul pada remaja diantaranya yaitu kebingungan dalam memilih program studi 

maupun jurusan di perguruan tinggi, bahkan tidak memahami bakat dan minat yang 

dimiliki, serta merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah.  
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Hal itu diperkuat dari Badan Pusat Statistik (2018) dilihat dari tingkat 

pendidikan, tingkat pengangguran terbuka untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,24 persen. 

Penelitian Rahmi dan Dwi (2017:30) menunjukan kelompok siswa SMK se-Kota 

Padang memiliki kematangan karir rendah dari kelompok siswa lainnya yaitu SMA 

dan MA. Siswa SMA memiliki kematangan karir lebih tinggi dibanding siswa SMK 

dan MA. 

Penelitian Sersiana, dkk (2013: 179) menunjukan hasil kematangan karir siswa 

kelas XI SMK PGRI Wonoasri masuk dalam kategori rendah yaitu 52,63%. Hal ini 

menunjukan bahwa kematangan karir siswa SMK masih rendah, dimana pengetahuan 

dan keinginan untuk memperoleh informasi dan wawasan tentang studi lanjutan serta 

kemampuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan studi lanjut atau 

karir masih belum dapat diandalkan guna menentukan karir yang akan dijalaninya 

kelak. 

Dalam merencanakan dan memilih karir yang tepat perlu adanya kematangan 

karir, dimana kematangan karir sendiri meliputi pengetahuan akan diri, pengetahuan 

tentang pekerjaan, kemampuan memilih pekerjaan, dan kemampuan merencanakan 

langkah-langkah menuju karir yang diharapkan. Menurut Osipow (dalam Umam, 

2015) faktor yang berkontribusi dalam kematangan karir seseorang dari kepribadian 

meliputi: konsep diri, efikasi diri, fokus kendali, bakat khusus, nilai dan norma, serta 

tujuan hidup. 
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Konsep diri ada hubungannya dengan kematangan karir. Berdasarkan hasil 

penelitian dari Pratama dan Suharnan (2014) menyimpulkan bahwa ada hubungan 

yang sangat signifikan antara konsep diri dengan kematangan karir, artinya semakin 

tinggi konsep diri yang dimiliki maka semakin tinggi kematangan karirnya. 

 Menurut Hurlock (1997) konsep diri adalah pandangan individu mengenai 

dirinya. Konsep diri terdiri dari dua komponen, yaitu konsep diri sebenarnya (real 

self) yang merupakan gambaran mengenai diri sendiri dan konsep diri ideal (ideal 

self) yang merupakan gambaran individu mengenai kepribadian yang di inginkan. 

Super (dalam Santrock, 2013) mengatakan konsep diri seseorang memainkan peranan 

utama dalam kematangan karier. Super percaya bahwa masa remaja merupakan saat 

seseorang membangun konsep diri tentang karier. Dari beberapa pernyataan di atas, 

dapat dikatakan bahwa salah satu aspek dari kematangan karier siswa adalah 

pemahaman siswa tentang dirinya (konsep diri). 

 Banyak perubahan dan perkembangan dalam konsep diri tentang karir yang 

terjadi pada masa remaja dan dewasa awal. Perubahan konsep diri dapat dimaknai 

dengan kemampuan mereka dalam menjaga kestabilan konsep diri dan kematangan 

karir akan semakin berkembang.  

 Konsep diri secara simultan berhubungan terhadap kematangan karir seorang. 

Artinya apabila konsep diri siswa mengalami perkembangan, maka kematangan karir 

siswa pun juga mengalami perkembangan secara bersama-sama. Konsep diri juga 

menjadi faktor yang menentukan terbentuknya perilaku (behavior) dan sikap 
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(attitude) siswa. Artinya perilaku dan sikap karir siswa pada dasarnya mencerminkan 

kondisi konsep diri yang terdapat pada siswa. 

 Selain faktor konsep diri, faktor lain yang berhubungan kematangan karir 

adalah self efficacy. Menurut Umam (2015) self efficacy karir mempunyai hubungan 

dengan kematangan karir dimana semakin tinggi self efficacy karir yang dimiliki pada 

individu maka semakin tinggi juga kematangan karir yang dimiliki. Hal itu sejalan 

dengan penelitian dari Rachmawati (2012) yaitu self efficacy memiliki kontribusi 

yang signifikan terhadap kematangan karir seseorang. 

 Menurut Bandura (1995:391) self efficacy adalah penilaian individu tentang 

kemampuan dirinya mengorganisasikan dan menjelaskan serangkaian tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai berbagai bentuk kinerja yang telah ditetapkan. Self 

efficacy memiliki berkontribusi dalam usaha yang dilakukan seseorang, seberapa kuat 

usahanya dan memprediksi keberhasilan yang akan dicapai. 

 Menurut Stipek (dalam Santrock, 2007) menjelaskan bahwa self efficacy 

adalah kepercayaan bahwa “Aku bisa” dan helplessness adalah kepercayaan bahwa 

“Aku tidak bisa”. Remaja dengan self efficacy yang tinggi akan mengatakan bahwa 

dirinya mampu mempelajari materi yang diberikan dan memiliki kepercayaan bahwa 

ia dapat bekerja dengan baik dalam kegiatan dikelas.  

 Konsep yang dijelaskan oleh Schunk (dalam Santrock 2007) bahwa siswa 

dengan self efficacy yang rendah akan menghindari tugas-tugas yang diberikan dalam 

proses belajar. Sedangkan siswa dengan self efficacy yang tinggi akan bersemangat 

dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan dalam proses belajar. Siswa dengan 
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self efficacy yang tinggi akan berusaha lebih keras dan bertahan lebih lama dalam 

proses belajar dibandingkan dengan siswa dengan self efficacy yang rendah. Selain 

itu, siswa dengan self efficacy yang tinggi akan lebih memiliki rasa percaya diri 

dalam menjelajahi tantangan karier. Artinya siswa yang memiliki self efficacy tinggi 

cenderung akan mengeluarkan semua usaha untuk memperoleh prestasi, baik secara 

akademik maupun sekedar kemampuan untuk menentukan langkah masa depan 

dengan usaha dan mengenali potensi diri termasuk mematangkan karir. 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan menggunakan skala psikologis 

yang diberikan kepada 30 siswa di SMK Negeri 10 Semarang sebagai sampel, 

diperoleh rata-rata kematangan karir yang didapat 52% termasuk dalam kategori 

rendah, rata-rata konsep diri yang didapat 68% termasuk dalam kategori tinggi, dan 

rata-rata self efficacy yang didapat 65% termasuk dalam kategori sedang.  

  Berdasarkan penelitian dari Umam (2015) menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsep diri yang dimiliki individu maka semakin tinggi kematangan karirnya 

begitu juga sebaliknya. Serta menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati 

(2012) menunjukkan semakin tinggi self efficacy yang dimiliki individu maka 

semakin tinggi kematangan karirnya begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara 

teori dengan fakta di lapangan. Dampak dari kematangan karir yang rendah pada 

siswa SMK menurut Supriatna (2009) adalah siswa sering mengalami kebingungan 

yang diantaranya pada saat mereka akan memutuskan pilihan studi lanjutan setelah 
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lulus SMK, ditambah adanya perasaan cemas dalam menghadapi masa depan dan 

dunia kerja. 

Guru BK semestinya membantu meningkatkan kematangan karir pada para 

siswanya. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia no. 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah pasal 3  berbunyi “Layanan bimbingan dan konseling 

memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian 

secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir”.  

 Dengan melihat latar belakang tersebut, sebagai calon guru bimbingan dan 

konseling menimbulkan keingintahuan untuk memperdalam teori mengenai 

kematangan karir. Kematangan karir yang dialami oleh para siswa berhubungan 

dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Kematangan karir pada siswa dapat 

meningkatkan pemilihan karir yang tepat untuk kelanjutan karirnya.  

 Oleh karena itu layanan bimbingan dan konseling di sekolah perlu 

ditingkatkan secara maksimal baik secara klasikal, kelompok, maupun individual 

kaitannya untuk meningkatkan konsep diri dan self efficacy sehingga membantu 

siswa untuk meningkatkan kematangan karirnya. Dengan demikian siswa diharapkan 

mampu memilih karir lanjutannya dengan memilih pekerjaan ataupun memilih studi 

lanjutan yang sesuai dengan dirinya.  

 Dari uraian yang peneliti sampaikan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih 

lanjut dengan melakukan penelitian berjudul hubungan antara konsep diri dan self 

efficacy dengan kematangan karir pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah 
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Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. Alasannya karena siswa SMK disiapkan 

untuk bekerja. Sementara itu, sebagaimana disampaikan di atas pada penelitian 

terdahulu menyimpulkan bahwa konsep diri mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap kematangan karir. Kemudian, penelitian terdahulu juga menyimpulkan self 

efficacy berhubungan dengan kematangan karir. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Seberapa tinggi tingkat kematangan karir pada siswa kelas XII SMK Negeri se-

Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Seberapa tinggi tingkat konsep diri pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah 

Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Seberapa tinggi tingkat self efficacy pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah 

Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019? 

4. Adakah hubungan antara konsep diri dengan kematangan karir pada siswa kelas 

XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019? 

5. Adakah hubungan antara self efficacy dengan kematangan karir pada siswa kelas 

XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019? 
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6. Adakah hubungan antara konsep diri dengan self efficacy dengan kematangan karir 

pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 

2018/2019? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui tingkat kematangan karir pada siswa kelas XII SMK Negeri se-

Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui tingkat konsep diri pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah 

Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Mengetahui tingkat self efficacy pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah 

Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

4. Mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kematangan karir pada siswa 

kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

5. Mengetahui hubungan antara self efficacy dengan kematangan karir pada siswa 

kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

6. Mengetahui hubungan antara konsep diri dan self efficacy dengan kematangan 

karir pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun 

pelajaran 2018/2019 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam ranah teoritis 

maupun praktis kepada para pembaca. Manfaat teoritis berkenaan dengan manfaat 

bagi kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan, manfaat praktis 

berkenaan dengan manfaat bagi pihak-pihak yang meliputi guru BK, siswa, dan 

peneliti lanjutan. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

pengembangan kajian ilmu bimbingan dan konseling terutama yang berkaitan dengan 

konsep diri, self efficacy, dan kematangan karir, sehingga dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Selain dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi : 

1. Guru BK 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi guru 

BK dalam membantu perkembangan siswa di sekolah. 

2. Peneliti Lanjutan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan topik konsep diri, self efficacy, dan 

kematangan karir. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian meliputi: (a) 

penelitian terdahulu, (b) kematangan karir (c) konsep diri, (d) self efficacy, (e) 

kerangka berfikir, dan (f) hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-

peneliti lain sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan masukan dan 

untuk membandingkan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Penelit ian 

terdahulu yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah: 

Penelitian dari Saraswati dan Ika (2016) menunjukkan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan kematangan karir pada siswa 

kelas XI SMK N 11 Semarang. Efikasi diri memberikan sumbangan efektif sebesar 

26,3% dalam mempengaruhi kematangan karir. Penelitian ini memberikan 

sumbangsih bagi peneliti karena efikasi diri menjadi variabel bebas yang akan 

dihubungkan dengan variabel terikat yaitu kematangan karir. Perbedaanya adalah 

dalam penelitian tersebut menggunakan satu variabel bebas sedangkan peneliti akan 

meneliti self efficacy dan konsep diri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sersiana, dkk (2013) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara self-efficacy karir dan persepsi terhadap masa depan karir 
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dengan kematangan karir siswa SMK PGRI Wonoasri. Penelitian ini memberikan 

sumbangsih bagi peneliti karena self efficacy menjadi variabel bebas yang akan 

dihubungkan dengan variabel terikat yaitu kematangan karir. Perbedaanya adalah 

dalam penelitian tersebut menggunakan persepsi terhadap masa depan pada variabel 

bebas yang kedua sedangkan peneliti akan meneliti self efficacy sebagai variabel 

bebas yang kedua. 

Penelitian dari Pratama dan Suharnan (2014) menunjukkan bahwa adanya 

hubungan yang sangat signifikan antara konsep diri dengan kematangan karir dan 

internal locus of control dengan kematangan karir, yang artinya semakin positif 

konsep diri yang dimiliki maka semakin tinggi kematangan karirnya, begitupun 

semakin positif internal locus of control yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

kematangan karirnya. Penelitian ini memberikan sumbangsih bagi peneliti karena 

konsep diri menjadi variabel bebas yang akan dihubungkan dengan variabel terikat 

yaitu kematangan karir. Perbedaanya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan 

internal locus of control pada variabel bebas yang kedua sedangkan peneliti akan 

meneliti self efficacy sebagai variabel bebas yang kedua. 

Penelitian dari Silitonga (2017) menyebutkan bahwa adanya hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dengan rencana pemilihan karir. Perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel terikat, dimana 

penelitian di atas menggunakan pemilihan karir sebagai variabel terikat sedangkan 

penelitian ini menggunakan kematangan karir sebagai variabel terikatnya.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Umam (2015) hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri 

dengan kematangan karir, yang artinya semakin positif konsep diri yang dimiliki 

maka semakin tinggi kematangan karirnya. Penelitian ini memberikan sumbangsih 

bagi peneliti karena self efficacy menjadi variabel bebas yang dihubungkan dengan 

kematangan karir yang menjadi variabel terikat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2012) hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa self efficacy memiliki kontribusi yang signifikan 

terhadap kematangan karir seseorang. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat Self 

efficacy seseorang, semakin tinggi pula tingkat kematangan karir seseorang. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti 

oleh peneliti yaitu terdapat pada objeknya, pada penelitian di atas menggunakan 

mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir sebagai objek, sedangkan penelitian ini 

menggunakan siswa SMK sebagai objek. 

 

2.2 Kematangan Karir 

Dalam pembahasan mengenai kematangan karir akan dijabarkan bebrapa hal 

yaitu definisi kematangan karir, dimensi kematangan karir, faktor yang 

mempengaruhi kematangan karir, dan tahap kematangan karir. 

2.2.1 Pengertian Kematangan Karir 

Menurut teori perkembangan karir Super (dalam Sharf, 1992), masa remaja 

memiliki kesiapan dalam menentukan pilihan-pilihan karir yang tepat. Kesiapan 
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individu dalam menentukan pilihan-pilihan karir tersebut dikenal sebagai 

”kematangan karir”. Super berpendapat bahwa penyelesaian tugas-tugas yang sesuai 

pada setiap tahapan perkembangan merupakan indikasi kematangan karir (career 

maturity). 

Super (dalam Salwa, 2008:20) kematangan karir merupakan konsep utama dari 

teori Super (Life Span Theory), dinyatakan dalam keberhasilannya menyempurnakan 

antara usia dan tahap-tahap dalam tugas perkembangan melewati rentang kehidupan. 

Kematangan karir sebagai bagian dari perkembangan karir adalah proses yang 

berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Kematangan karir dapat dilihat sebagai 

proses dan hasil. Kematangan karir sebagai proses mengacu kepada bagaimana 

individu menentukan, membuat pilihan atau keputusan dan bagaimana individu 

mengkombinasikan antara kondisi dirinya dengan lingkungan. Sedangkan 

kematangan karir sebagai hasil mengacu kepada apa yang telah dicapai individu, 

apakah dia mantap atau tidak dengan pilihan atau keputusan yang telah dipilihnya. 

Menurut Super (dalam Rachmawati, 2012) kematangan karir (career maturity) 

didefinisikan sebagai kesiapan dan kapasitas individu dalam menangani tugas-tugas 

perkembangan terkait dengan keputusan karir. Sejalan dengan Super, kematangan 

karir menurut Savickas (2001) adalah kesiapan individu dalam membuat informasi, 

keputusan karir sesuai dengan usaha menyelesaikan tugas-tugas perkembangan 

terkait dengan karir. 

Menurut Crites (dalam Herr & Cramer, 1979) kematangan karir adalah 

kesesuaian antara perilaku karir individu yang nyata dengan perilaku karir yang 
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diharapkan pada usia tertentu disetiap tahap. Kesesuaian perilaku individu terhadap 

rangsangan dari lingkungannya yang berkaitan dengan karir yaitu rangkaian sikap 

dan kompetensi individu yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengalaman dan 

aktifitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dengan rangkaian aktifitas 

pendidikan dan kerja yang terus berkelanjutan, dengan demikian karir seseorang 

individu melibatkan rangkaian pilihan dari berbagai macam kesempatan yang 

diharapkan dapat sesuai pada usia-usia tertentu yang berkaitan dengan tahap proses 

perkembangan karir. 

Menurut Brown & Brooks (dalam Nugrahaini dan Dian, 2015) kematangan 

karir merupakan kemampuan individu untuk mencapai karir yang sesuai dengan 

tahap perkembangan karirnya. Kematangan karir dapat didefinisikan dengan 

membandingkan tugas perkembangan yang dilaluinya dengan tugas perkembangan 

pada usia tersebut. Selain itu, kematangan karir mengacu pada kemampuan individu 

untuk menyelesaikan dan menguasai tugas dalam karirnya. Menurut Levinson et al. 

(dalam Rachmawati, 2012) mendefinisikan bahwa kematangan karir sebagai 

kemampuan individu dalam membuat suatu pilihan karir yang realistic dan stabil 

dengan menyadari akan apa yang dibutuhkan dalam membuat suatu perkiraan 

keputusan karir. 

Berdasarkan uraian di atas menurut para ahli memiliki kesamaan dasar untuk 

mengartikan kematangan karir. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kematangan karir adalah suatu kesiapan, kemampuan, dan kapasitas individu untuk 

membuat suatu pilihan karir yang stabil dan realistik, serta menyelesaikan tugas tugas 
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perkembangan terkait dengan karir dengan menyadari hal-hal yang dibutuhkan dalam 

membuat suatu keputusan karir. 

2.2.2 Aspek dan Ciri Kematangan Karir 

Menurut Super (dalam Levinson et al, 2001) ada empat aspek yang dapat 

digunakan untuk mengukur kematangan karir pada remaja, aspek tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planfulnes) 

Aspek ini mengukur tingkat perencanaan karir melalui sikap terhadap masa 

depan. Individu memiliki self efficacy, kemampuan untuk dapat belajar dari 

pengalaman, menyadari bahwa dirinya harus membuat pilihan pendidikan dan 

pekerjaan, serta mempunyai rasa percaya diri terhadap potensi yang ada di dalam diri. 

Nilai rendah pada aspek ini menunjukkan bahwa individu tidak merencanakan masa 

depan di dunia kerja dan merasa tidak perlu untuk memperkenalkan diri atau 

berhubungan dengan pekerjaan. Nilai tinggi pada aspek ini menunjukkan bahwa 

individu ikut berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan karir sehingga mempunyai 

perencanaan karir yang baik.   

2. Eksplorasi (Exploration) 

Merupakan kemampuan individu untuk melakukan pencarian informasi karir 

dari berbagai sumber karir baik dari orang disekitar seperti, kepada orang tua, 

saudara, kerabat, teman, guru bidang studi, konselor sekolah, dan sebagainya maupun 

media yang ada serta mengikuti kegiatan yang dapat mengeksplor dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Nilai rendah pada aspek ini menunjukkan 
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bahwa individu tidak peduli dengan informasi tentang bidang dan tingkat pekerjaan.   

3. Pengumpulan Informasi (Information Gathering) 

Aspek ini mengukur pengetahuan tentang pekerjaan yang diminati, cara untuk 

memperoleh dan sukses dalam pekerjaan serta peran-peran dalam dunia pekerjaan. 

Artinya individu akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pekerjaan 

yang akan diinginkannya. Nilai rendah pada aspek ini menunjukkan bahwa individu 

perlu untuk belajar tentang jenis-jenis pekerjaan dan tugas perkembangan karir. 

Individu kurang mengetahui tentang pekerjaan yang sesuai dengannya. Nilai tinggi 

pada aspek ini menunjukkan bahwa individu dengan wawasan yang luas dapat 

menggunakan informasi pekerjaan untuk diri sendiri dan mulai menetapkan bidang 

serta tingkat pekerjaan. 

4. Pengambilan Keputusan (Decision Making) 

Aspek ini adalah kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan dan 

pemikiran dalam diri untuk membuat perencanaan karir. Aspek ini didasari pada 

tuntutan siswa untuk membuat keputusan karir dengan asumsi apabila siswa 

mengetahui bagaimana orang lain membuat keputusan karir maka diharapkan mereka 

juga mampu membuat keputusan. Nilai rendah pada dimensi ini menunjukkan bahwa 

individu tidak tahu apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat pilihan. Hal ini 

berarti individu tidak siap untuk menggunakan informasi pekerjaan yang telah 

diperoleh untuk merencanakan karir. Nilai tinggi pada aspek ini menunjukkan bahwa 

individu siap mengambil keputusan. 
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Pendapat Crites (dalam Putranto, 2016) mengungkapkan bahwa kematangan 

karir pada remaja terdiri atas dua aspek yaitu: 

1. Sikap 

Aspek sikap merupakan kemampuan individu dalam pembuatan keputusan 

karir yang akan mempengaruhi seberapa realistis pilihan karir yang dibuat oleh 

remaja dan keterlibatannya dalam pemilihan karir. 

2. Kemampuan 

Aspek kemampuan menunjukkan adanya kemampuan individu untuk 

memahami informasi tentang pekerjaan, mengetahui dan menyadari kemampuan diri 

sendiri, serta pandangan terhadap masa depan. 

Pendapat Savickas (2011) terdapat empat aspek pada kematangan karir, yaitu: 

1. Keprihatinan karir (career concern) 

Keprihatinan yang dimaksud ialah orientasi masa depan. Keprihatinan karir 

juga disebut dengan orientasi pada proses pengambilan keputusan karir. Keprihatinan 

karir menentukan sikap siswa untuk sadar akan tugas perkembangan karirnya dan 

transisi pekerjaan yang akan dihadapi, serta pilihan yang harus dibuat dalam waktu 

dekat maupun waktu yang akan datang. Model yang berbeda dari perkembangan karir 

yang merujuk kepada keprihatinan adalah perencanaan, antisipasi, kesadaran, 

keterlibatan, dan orientasi. Siswa yang tidak memiliki keprihatinan karir ditunjukan 

dari tidak adanya perencanaan serta pesimisme terhadap masa depannya. 

2. Konsultasi karir (career counsultation) 

Konsultasi karir yang dimaksud adalah aktivitas siswa dalam mencari saran 
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atau masukan dalam menentukan pilihan sekolah lanjutan atau pilihan pekerjaan. 

Saran tersebut adalah informasi bagaimana membuat pilihan karir yang bijaksana dan 

realistis. Siswa seharusnya melakukan konsultasi pada orang lain, namun siswa harus 

mengambil keputusan akhir dalam memilih karir secara mandiri. 

3. Keingintahuan karir ( career curiosity) 

Keingintahuan karir adalah inisiatif siswa dalam mempelajari dunia 

pekerjaanyang mengarahkan pada perilaku mencari informasi-informasi terkait dunia 

kerja. Keingintahuan karir termasuk dalam perilaku seperti keterbukaan pada 

pengalaman baru, eksplorasi rasa ingin tahu, dan melakukan refleksi mengenai 

kesesuaian antara diri sendiri dan dunia pekerjaan. Keingintahuan rendah ditunjukan 

dari kurangnya pengetahuan terkait informasi dunia kerja serta kurangnya 

pengetahuan tentang gambaran diri sendiri. 

4. Kepercayaan karir (career confidence) 

Kepercayaan karir adalah antisipasi dari keberhasilan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam mengambil keputusan dan pilihan 

karir. Kepercayaan karir termasuk dalam kepercayaan diri bahwa siswa memiliki 

kemampuan untuk berhasil dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang ditemui 

dalam mengambil keputusan serta menerapkan pilihan. Siswa membutuhkan 

kepercayaan untuk dapat bertindak sesuai dengan minat serta aspirasi mereka, dimana 

siswa harus percaya diri dalam mengambil keputusan. 
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Adapun ciri-ciri kematangan karir menurut Super (dalam Abimanyu, 1990) 

menjelaskan ciri-ciri dikatakan matang karir adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka 

pendek. 

2. Sikap dan tingkah laku eksplorasi, meliputi sikap dan tingkah laku ingin tahu, 

penggunaan sumber, dan partisipasi. 

3. Perolehan informasi, terdiri dari informasi pendidikan dan latihan, syarat-syarat 

masuk, tugas-tugas, penerimaan dan penawaran, dan promosi 

4. Pengetahuan tentang pembuatan keputusan, meliputi dasar-dasar dan praktek 

pembuatan keputusan. 

5. Orientasi kenyataan, mencakup faktor-faktor pengetahuan diri, kenyataan, 

keajegan, kristalisasi dan pengalaman kerja. 

Menurut Crities (dalam Abimanyu, 1990) juga menyebutkan ciri-ciri tidak 

matangnya karir yaitu sebagai berikut: 

1. Individu mempunyai banyak potensi dan membuat banyak pilihan tetapi ia tidak 

dapat memilih satu sebagai tujuan. 

2. Individu tidak dapat mengambil keputusan, ia tidak bisa memilih satupun dari 

alternative-alternatif yang mungkin baginya. 

3. Individu yang tidak berminat, ia telah memilih satu pekerjaan tetapi ia bimbang 

akan pilihannya itu. 

Kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut menyatakan bahwa aspek 

kematangan karir di atas memiliki kesamaan dengan ciri-ciri kematangan karir. 
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Semuanya mengungkap rangkaian kemampuan individu mengenai kematangan pada 

karir yang seharusnya dapat dilakukan atau diharapkan dalam mencapai pilihan karir 

yang diminati meliputi: perencanaan, eksplorasi, informasi, pengambilan keputusan, 

dan kemampuan. 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan Karir 

Kematangan karir memiliki faktor yang dapat mempengaruhi. Menurut Super 

(Osipow, 1983:162-163) ada lima faktor yang mempengaruhi kematangan karir yaitu: 

1. Faktor bio-sosial, yaitu informasi yang lebih spesifik, perencanaan, penerimaan, 

tanggung jawab dalam perencanaan karir, orientasi pilihan karir berhubungan 

dengan faktor bio-sosial seperti umur dan kecerdasan. 

2. Faktor lingkungan, yaitu indeks kematangan karir individu berkorelasi dengan 

tingkat pekerjaan orang tua, kurikulum sekolah, stimulus budaya dan kohesivitas 

keluarga. 

3. Faktor kepribadian, meliputi konsep diri, efikasi diri, fokus kendali, bakat khusus, 

nilai/norma dan tujuan hidup. 

4. Faktor vokasional, kematangan karir individu berkorelasi positif dengan aspirasi 

vokasional, tingkat kesesuaian aspirasi dan ekspektasi karir. 

5. Faktor prestasi individu, meliputi prestasi akademik, kebebasan, partisipasi di 

sekolah dan luar sekolah. 

Sementara itu menurut Winkel (2007:647) membagi 2 faktor yang dapat 

mempengaruhi kematangan karir yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
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Faktor intenal mempengaruhi kematangan karir antara lain:  

1. Nilai-nilai kehidupan (values), yaitu nilai nilai ideal yang dikejar oleh seseorang 

dimana-mana dan kapan pun juga. Nilai-nilai ini menjadi pegangan dan pedoman 

dalam hidup sampai tua dan sangat menentukan gaya hidup seseorang. 

2. Taraf inteligensi, yaitu taraf kemampuan untuk mencapai prestasi-prestasi yang di 

dalamnya terdapat unsur kognitif. Pengambilan suatu keputusan mengenai pilihan 

karir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya taraf intelegensi seseorang. 

3. Bakat khusus, yaitu kemampuan yang menonjol di suatu bidang usaha kognitif, 

bidang ketrampilan atau bidang kesenian. Sekali terbentuk, suatu bakat khusus 

menjadi bekal yang memungkinkan untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan 

tertentu dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu jabatan. 

4. Minat, yaitu kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk merasa 

tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam 

berbagai kegiatan yang berkaitan dengan minatnya tersebut. 

5. Sifat-sifat, yaitu ciri-ciri kepribadian yang bersama-sama memberikan corak khas 

pada seseorang, seperti riang gembira, ramah, halus teliti, terbuka, fleksibel, 

tertutup, lekas gugup, pesimis dan ceroboh. Sifat-sifat tersebut akan 

mempengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja, dimana sifat tersebut bisa 

menghambat ataupun mendukung seseorang dalam pekerjaannya. 

6. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki tentang bidang-bidang pekerjaan dan 

tentang diri sendiri. Informasi tentang dunia kerja yang dimiliki oleh remaja dapat 

akurat dan sesuai dengan kenyataan atau tidak akurat dan bercirikan idealis. 
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7. Keadaan jasmani, yaitu ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang seperti tinggi badan, 

ketampanan, ketajaman penglihatan dan pendengaran baik atau kurang baik, 

mempunyai kekuatan tinggi atau rendah dan jenis kelamin. Untuk pekerjaan 

tertentu berlaku berbagai persyaratan yang menyangkut ciri-ciri fisik. 

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kematangan karir menurut 

Winkel (2007) sebagai berikut:  

1. Masyarakat, yaitu lingkungan sosial budaya dimana sesorang dibesarkan. 

Lingkungan dalam hal ini luas dan berpengaruh besar terhadap pandangan yang 

dipegang oleh setiap keluarga yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Pandangan 

ini mencakup gambaran jenis pekerjaan, perasaan pria dan wanita dalam 

kehidupan bermasyarakat, dan cocok tidaknya jabatan tertentu untuk pria dan 

wanita.  

2. Keadaan sosial-ekonomi negara dan daerah, yaitu laju pertumbuhan ekonomi 

yang lambat atau cepat, stratifikasi masyarakat dalam golongan sosial-ekonomi 

tinggi, tengah dan rendah, serta diversifikasi masyarakat atas kelompok-kelompok 

yang terbuka atau tertutup bagi anggota dari kelompok lain.  

3. Status sosial-ekonomi keluarga, yaitu tingkat pendidikan orangtua, tinggi 

rendahnya pendapatan orangtua, jabatan orangtua, daerah tempat tinggal dan suku 

bangsa. 

4. Pengaruh dari anggota keluarga besar dan keluarga inti, yaitu orangtua, saudara 

kandung dari orangtua dan kakak menyatakan segala harapan mereka serta 

mengkomunikasikan pandangan dan sikap tertentu terhadap pendidikan dan 
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pekerjaan.  

5. Pendidikan sekolah, yaitu pandangan dan sikap yang dikomunikasikan kepada 

anak didik oleh staf petugas bimbingan dan tenaga pengajar mengenai nilai-nilai 

yang terkandung dalam bekerja.  

6. Pergaulan dengan teman sebaya, yaitu beraneka pandangan dan variasi harapan 

tentang masa depan yang terungkap dalam pergaulan sehari-hari.  

Menurut Rice (dalam Nugraheni, 2011) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kematangan karir adalah: 

1. Faktor orang tua 

Orang tua merupakan model bagi anak yang dapat mempengaruhi pemilihan karir 

pada anaknya. Selain itu juga orang tua menanamkan harapan sehingga 

memberikan pandangan kepada anak yang harus diikuti oleh anak terhadap 

pendidikan maupun pekerjaan. 

2. Faktor teman sebaya 

Teman sebaya mempunyai pengaruh besar dalam pemilihan karir. Lingkungan 

pergaulan yang tidak bisa dipisahkan pada saat sekolah mempengaruhi aspirasi 

individu. 

3. Faktor sosial ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi menyangkut kemampuan orang tua dalam membiayai 

bidang pendidikan anaknya. Kadang anak yang mempunyai kemampuan 

intelektual tinggi kadang tidak dapat menikmati pendidikan yang baik karena 

keterbatasan ekonomi. Kondisi ini dapat mempengaruhi pemilihan karir lanjutan 
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pada siswa. 

4. Faktor lingkungan 

Lingkungan yang dapat mempengaruhi kematangan individu antara lain, (1) 

lingkungan kehidupan masyarakat, membentuk sikap anak dalam menentukan 

pola kehidupan yang pada gilirannya akan mempengaruhi pemikirannya dalam 

menentukan jenis studi lanjut dan pekerjaan yang didambakan; (2) lingkungan 

lembaga pendidikan atau sekolah yang bermutu baik mempunyai kedisiplinan 

tinggi akan mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku kehidupan 

pendidikan anak dan pola pikir dalam menghadapi karir. 

5. Faktor pandangan hidup dan nilai 

Pandangan hidup merupakan bagian yang terbentuk karena lingkungan. Pada 

akhirnya pandangan hidup tersebut akan tampak pada pendirian seseorang, 

terutama dalam menyatakan cita-cita hidupnya. 

6. Faktor gender/jenis kelamin 

Banyak perusahaan yang memilih tipe pekerjaan sesuai dengan peran untuk laki-

laki maupun perempuan.  

7. Faktor Inteligensi 

Inteligensi sangat penting untuk memilih karir karena inteligensi sangat berkaitan 

dengan kemampuan individu untuk membuat keputusan dan inteligensi berkaitan 

dengan tingkat aspirasi. 

8. Faktor bakat dan kemampuan khusus 

Setiap pekerjaan membutuhkan bakat dan kemampuan khusus yang berbeda. 
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Bakat sangat penting karena memungkinkan individu untuk mencapai 

keberhasilan dalam bekerja. 

9. Faktor minat 

Minat merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan karir, serta 

minat berkaitan dengan bidang dan tingkat pilihan karir. 

Berdasarkan pendapat tokoh di atas, disimpulkan bahwa faktor–faktor yang 

mempengaruhi kematangan karir meliputi dua faktor besar yaitu faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, yang meliputi keadaan tubuh, 

jenis kelamin, dan yang hal yang meliputi faktor biologis dan psikologis seperti 

kepribadian yang meliputi konsep diri, efikasi diri dan bakat. Faktor ke dua yaitu 

faktor eksternal yaitu kematangan karir individu dipengaruhi oleh faktor yang berasal 

dari luar, contohnya sosial dan budaya serta lingkungan yang meliputi keluarga, 

teman dan lingkungan sosialnya. 

2.2.4 Tahap Perkembangan Karir 

Menurut Super (Sharf, 1992:121) mengemukakan Teori Life-Span tentang 

perkembangan karir pada masa remaja menggunakan dua konsep utama, yaitu life-

role dan life stage. Konsep peran-peran hidup (life roles) menggambarkan enam 

peran utama individu yaitu peran dalam keluarga (homemaker), pekerja (worker), 

warga negara (citizen), aktivitas di waktu luang (leisurite), siswa (student), dan anak 

(child). Teori Super didasari oleh pandangan konsep diri (self-concept) sehubungan 

dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang (vocational 

self-concept). Ia berpendapat bahwa konsep diri dalam karir terbentuk setelah melalui 
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beberapa tahap. Super dan Jordaan (Dillard, 1985:19) menyimpulkan tahap-tahap 

perkembangan karir terdiri atas empat tahap, yaitu:   

1. Tahap pertumbuhan (growth), yaitu antara usia 0-14 tahun. Pada tahap ini anak 

mengembangkan berbagai potensi, pandangan, sikap, minat, dan kebutuhan-

kebutuhan yang dipadukan dalam struktur konsep diri. Konsep diri dibangun 

melalui proses identifikasi terhadap figur kunci baik di keluarga maupun di 

sekolah. Sub-sub tahap pada tahap pertumbuhan, yaitu: 

a. Sub tahap fantasi : usia 4-10 tahun   

b. Sub tahap minat : usia 11-12 tahun  

c. Sub tahap kapasitas : usia 13-14 tahun 

2. Tahap eksplorasi (exploration), yaitu antara usia 15-24 tahun. Pada tahap ini 

individu mulai menilai diri, mencoba peran, dan mengekplorasi pekerjaan yang 

mungkin dimasuki setelah lulus sekolah, melakukan aktivitas di waktu luang, dan 

bahkan bekerja paruh waktu (part-time work). Sub-sub tahap pada tahap ekplorasi 

ialah: 

a. Sub tahap tentative : usia 15-17 tahun. Pada masa ini kebutuhan, minat, 

kapasitas, nilai, dan kesempatan dipertimbangkan. Pilihan tentatif dicoba 

melalui diskusi, kursus, bekerja dan lain sebagainya.   

b. Sub tahap transisi : usia 18-21 tahun. Pertimbangan nyata mulai dilakukan 

dengan memasuki pekerjaan atau mengikuti pelatihan profesional.   

c. Sub tahap percobaan-sedikit komitmen : usia 22-24 tahun. Mulai memegang 

satu peran pekerjaan. 
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3. Tahap Penentuan, yaitu usia 25-44 tahun. Tahap ini dibagi menjadi dua sub tahap, 

yaitu: 

a. Percobaan (usia 25-30 tahun)   

b. Stabilitasi (usia 25-30 tahun)   

4. Tahap pembinaan (maintenance), yaitu antara usia 45 sampai 64 tahun. Pada 

tahap ini individu sudah mulai dewasa untuk menyesuaikan diri dan menghayati 

terhadap jabatannya. 

5. Tahap kemunduran (decline), yaitu usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini individu 

mulai memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru setelah 

melepaskan masa jabatannya. 

Apabila dilihat dari perkembangan karir menurut Super dan Ginzberg, maka 

remaja dalam hal ini siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk ke dalam 

tahap eksplorasi pada tingkat tentatif. Pada tahap ini masa remaja sudah mampu 

memfokuskan minat, nilai-nilai dan kapasitas dirinya dalam mengambil keputusan 

secara tepat, jelas dan terarah sehingga dapat memiliki kematangan karir yang tinggi. 

 

2.3 Konsep Diri 

Pembahasan konsep diri dalam hal ini mencakup pengertian konsep diri, ciri-

ciri konsep diri, aspek-aspek konsep diri, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep 

diri, dan pentingnya konsep diri bagi siswa. 
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2.3.1 Pengertian Konsep Diri 

Brooks (dalam Rakhmat, 2011:98) mendefinisikan konsep diri sebagai “those 

physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived 

from experiences and our interaction with others”. Konsep diri adalah persepsi 

tentang diri sendiri baik fisik, sosial, dan psikologis yang berdasarkan pengalaman 

dan interaksi dengan orang lain. Hurlock (1997:58) menambahkan bahwa konsep  

diri  adalah gambaran  yang  dimiliki orang tentang dirinya. Konsep diri ini 

merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki oleh seseorang: karakteristik  

fisik,  psikologis,  social, dan emosional, aspirasi dan prestasi. 

Konsep diri menurut Santrock (2003:336) yaitu mengacu pada evaluasi 

bidang spesifik dari diri sendiri. Seorang individu dapat membuat evaluasi terhadap 

banyak bidang dalam hidupnya seperti akademik, atletik, penampilan fisik, dan 

lainnya. Pendapat lain diungkapkan oleh Gudnanto, dkk., (2013:19) bahwa konsep 

diri adalah  semua  ide,  pikiran, kepercayaan dan pendirian  yang  diketahui oleh 

individu  tentang  dirinya sendiri  dan  mempengaruhi individu dalam berhubungan 

dengan  orang  lain.  Lebih lanjut Bintari, dkk., (2014:4) mengemukakan bahwa 

konsep diri adalah pandangan atau persepsi dan perasaan secara menyeluruh tentang 

dirinya  sendiri yang bersifat komplek meliputi fisik, sosial, emosional, nilai dan 

prinsip hidup dan bersifat psikologis, sosial maupun fisik yang dapat berpengaruh 

pada tingkah laku seseorang.  
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Menurut Pasaribu (2016:67) Konsep diri adalah  pandangan, pikiran  dan  

perasaan  tentang  diri sendiri. Konsep diri diungkap dari skala konsep diri yang 

disusun berdasarkan aspek diri fisik, diri pribadi, diri sosial, diri moral etik dan diri 

keluarga. Puspita dan Rustika (2018:4) Konsep  diri  adalah  kemampuan  seseorang  

menilai dirinya  sendiri  seperti  menilai  kemampuan,  kelebihan,  serta kekurangan  

yang  didapatkan  dari  pihak  ekstern  (orang  tua, masyarakat,  lingkungan,  teman  

sebaya,  dan  lain-lain) sepanjang  kehidupan  manusia. 

Pada pengertian lain Burn (dalam Pramono, 2013) mengartikan bahwa konsep 

diri adalah pandangan menyeluruh individu tentang totalitas diri sendiri mengenai 

karakteristik kepribadian, nilai-nilai kehidupan, prinsip kehidupan, moralitas, 

kelemahan dan segala hal yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi dengan orang 

lain.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri 

adalah persepsi atau pandangan menyeluruh tentang diri sendiri yang meliputi fisik, 

sosial, psikologis, emosional, kepercayaan, nilai dan prinsip hidup, moralitas, dan 

sebagainya yang terbentuk dari pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. 

2.3.2 Ciri-ciri Konsep Diri 

Konsep diri pada setiap orang sesungguhnya tidak mutlak dalam kondisi diri 

berperan penting sebagai pengarah dan penentu perilaku, maka harus diupayakan 

dengan keras agar individu mempunyai banyak ciri-ciri konsep diri yang positif. 

Kualitas isi konsep diri individu ada yang positif dan yang negatif. Rakhmat 

(2009:105) menjelaskan bahwa individu yang mempunyai konsep diri positif dapat 
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ditandai dengan : 

1. Yakin dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah. 

2. Merasa setara dengan orang lain. 

3. Menerima pujian tanpa rasa malu. 

4. Mampu menyadari bahwa semua orang mempunyai berbagai perasaan dan 

perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. 

5. Mampu mengungkapkan dan memperbaiki diri terhadap aspek-aspek kepribadian 

yang tidak disenanginya. 

Sebaliknya menurut William dan Philip (dalam Rakhmat, 2011:105) 

menjelaskan ada 5 ciri-ciri konsep diri negatif, yaitu: 

1. Peka terhadap kritik 

Orang yang mempunyai konsep diri yang negatif sangat tidak tahan dengan kritik 

yang diterimanya dan mudah marah. Segala koreksi sering kali dipersepsi 

sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. Orang yang memilki konsep diri 

negatif cenderung menghindari dialog yang terbuka, dan bersikeras 

mempertahankan pendapatnya dengan berbagai logika yang keliru. 

2. Responsif terhadap pujian 

Soal mendapat pujian, individu ini mungkin berpura-pura menghindari pujian, 

namun tidak dapat menyembunyikan antusiasnya pada waktu menerimanya 

pujian. 

3. Bersikap hiperkritis 

Sikap hiperkritisnya ditujukan dengan mengeluh, mencela, atau meremehkan, 
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apapun dan siapapun tidak pandai dan tidak sanggup dalam mengungkapkan 

penghargaan atau pengakuan kepada orang lain. 

4. Merasa tidak disenangi orang lain 

Individu memiliki rasa bahwa dirinya tidak diperhatikan. Oleh karena itu, 

individu beraksi pada orang lain sebagai musuh. Sehingga tidak dapat 

menciptakan kehangatan dan keakraban persahabatan. 

5. Bersifat pesimis terhadap kompetisi 

Hal ini terungkap dengan kenggannya untuk besaing dengan orang lain untuk 

memperoleh prestasi. Individu menganggap tidak berdaya melawan persaingan 

yang merugikan dirinya. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri seseorang yang mempunyai 

konsep diri positif yaitu yakin dengan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa 

setara dengan dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, mampu 

menyadari bahwa semua orang mempunyai berbagai perasaan dan perilaku yang 

tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat, dan mampu memperbaiki diri terhadap 

aspek-aspek kepribadian.  

Sebaliknya individu yang mempunyai konsep diri negatif cirinya yaitu tidak 

tahan terhadap kritikan, selalu menghindar dari pujian, suka mengeluh, suka mencela 

atau meremehkan orang lain, merasa tidak disenangi orang lain, dan pesimis terhadap 

kompetisi.  Individu yang memiliki konsep diri negatif akan menanggapi dan 

menerima informasi baru tentang dirinya sebagai ancaman hingga menimbulkan 

kekecewaan. Pada akhirnya, ia benar benar tidak mampu memperoleh apa yang 
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diinginkannya. 

2.3.3 Aspek-aspek Konsep Diri 

 Secara umum konsep diri dirumuskan dalam aspek yang berbeda-beda 

bergantung pada sudut pandang masing-masing ahli. 

Menurut Hurlock (2001) konsep diri terdiri dari dua aspek yaitu: 

1. Fisik 

 Aspek ini meliputi sejumlah konsep yang dimiliki individu mengenai 

penampilan, kesesuaian dengan jenis kelamin, arti penting tubuh, dan perasaan gengsi 

di hadapan orang lain. Individu dengan penampilan yang menarik cenderung 

mendapatkan sikap sosial yang menyenangkan dan penerimaan sosial dari lingkungan 

sekitar yang akan menimbulkan konsep yang positif bagi individu. 

1. Psikologis 

 Aspek ini meliputi penilaian individu terhadap keadaan psikis dirinya, seperti 

rasa percaya diri, harga diri, serta kemampuan dan ketidakmampuannya. Penilaian 

individu terhadap keadaan psikis dirinya, seperti perasaan mengenai kemampuan atau 

ketidakmampuannya akan berpengaruh terhadap rasa percaya diri dan harga dirinya. 

Individu yang merasa mampu akan mengalami peningkatan rasa percaya diri dan 

harga diri, sedangkan individu dengan perasaan tidak mampu akan merasa rendah diri 

sehingga cenderung terjadi penurunan harga diri. 
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Menurut Dariyo (2007:202), konsep diri bersifat multi-aspek yaitu: 

1. Aspek Fisiologis 

 Aspek fisiologis dalam diri berkaitan dengan unsur–unsur, seperti warna kulit, 

bentuk, berat atau tinggi badan, raut muka, memiliki kondisi badan yang sehat, 

normal/cacat dan lain sebagainya. Karakteristik mempengaruhi bagaimana seseorang 

menilai diri sendiri, demekian pula tak dipungkuri orang lain pun menilai seseorang 

diawali dengan penilaian terhadap hal–hal yang bersifat fisiologis. Walaupun belum 

tentu benar masyarakat sering kali melakukan penilaian awal terhadap penilaian fisik 

untuk dijadikan sebagian besar respon perilaku seseorang terhadap orang lain. 

2. Aspek Psikologis  

  Aspek psikologis meliputi tiga hal yaitu: 

a. Kognitif (kecerdasan, minat, dan bakat), Tujuan aspek kognitif beriorientasi 

pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih 

sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah 

yang menuntut peserta didik untuk menghubungkan dan menggabungkan 

beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

b. Afeksi (ketahanan, ketekunan, keuletan kerja, motivasi berprestasi, toleransi 

stres). Ranah afeksi adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Ranah afeksi mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, 

dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat 

diramalakan perubahannya bila seseorang telahmemiliki kekuasaan kognitif 
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tingkat tinggi. 

c. Konasi (kecepatan dan ketelitian kerja, coping stress, resiliensi). Konasi 

disebut juga dengan kehendak atau hasrat. Kehendak ialah suatu fungsi jiwa 

untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam, 

dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Hasrat ialah suatu keinginan 

tertentu yang dapat diulang-ulang.  

3. Aspek Psiko-Sosiologis 

 Pemahaman individu yang masih memiliki hubungan dengan lingkungan 

sosialnya. Seseorang yang menjalin hubungan dengan lingkungannya dituntut untuk 

dapat memiliki kemampuan berinteraksi sosial, komunikasi, menyesuaikan diri dan 

bekerja sama dengan mereka. 

4. Aspek Psiko-Spritual 

 Kemampuan dan pengalaman individu yang berhubungan dengan nilai-nilai 

dan ajaran agama. Aspek spiritual disebut juga dengan aspek theologis yang bersifat 

transcedental. Aspek ini mempunyai tiga unsur yaitu ketaatan beribadah, kesetiaan, 

berdoa, dan kesetiaan menjalankan ajaran agama. Aspek ini bersifat vertikal yang 

artinya keberadaan individu masih berhubungan erat dengan Tuhan. 

5. Aspek Psikoetika dan Moral 

 Suatu kemampuan memahami dan melakukan perbuatan berdasar nilai-nilai 

etika dan moralitas. Oleh karena itu, proses penghayatan dan pengamatan individu 

terhadap nilai-nilai moral tersebut menjadi sangat penting, karena akan dapat 

menopang keberhasilan seseorang dalam melakukan kegiatan penyesuaian diri 
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dengan orang lain. 

 Sedangkan, menurut Piers dan Harris (dalam Avicenia, 2015:14) konsep diri 

terbagi dalam enam aspek, diantaranya: 

1. Penyesuaian perilaku (Behavioral Adjusment) 

Merupakan penerimaan atau penolakan perilaku bermasalah pada inidivu. 

2. Status intelektual dan sekolah (Intellectuan and School Status) 

Merupakan penilaian diri seseorang terkait dalam hal kemampuan intelektual dan 

akademis di Sekolah. 

3. Penampilan fisik dan atribut (Physical Appearance and Attribute) 

Penilaian atau penampilan fisik individu serta penilaian tentang atribut 

kepribadian tertentu seperti kemampuan untuk mengekspresikan ide dan 

kemampuan kepemimpinan.  

4. Kebebasan dari kecemasan (Freedom from Anxiety) 

Merupakan aspek tentang kecemasan dan suasana hati individu. 

5. Popularitas (Popularity) 

Kemampuan individu dalam fungsi sosialnya. 

6. Kebahagiaan dan kepuasan (Happiness and Satisfaction) 

Perasaan adanya kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan.  

  Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek konsep diri 

yaitu fisik, psikologis, psiko-sosiologis, psiko-spritual,  Psikoetika dan Moral, 

penyesuaian perilaku, status intelektual dan sekolah, kebebasan dari kecemasan, 

popularitas, kebahagiaan dan kepuasan. 
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2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Sukmawati (2012) mengungkapkan bahwa konsep diri memiliki arti penting 

bagi individu karena dengan adanya konsep diri individu dapat mempersepsikan 

dirinya dan lingkungannya, mempengaruhi perilakunya dan tingkat kepuasan yang 

diperoleh dalam hidupnya.  Menurut Sarwono & Meinarno (dalam Saputri dan 

Endang, 2017: 427) Konsep diri bukanlah  sesuatu  yang  tiba-tiba  muncul,  

melainkan karena dipengaruhi oleh hubungan atau interaksinya dengan orang lain.  

Menurut Rakhmat (2011: 99) ada dua faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu 

orang lain dan kelompok acuan (reference group). Keduanya akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Orang lain, dalam hal ini adalah seseorang yang mengenal tentang dirinya dengan 

orang lain terlebih dahulu. Konsep diri seseorang individu terbentuk dari 

bagaimana penilaian orang lain mengenai dirinya. Orang yang paling berpengaruh 

pada diri seseorang adalah orang-orang yang disebut significant other. Dalam 

perkembangannya significant others meliputi semua orang yang mempengaruhi 

perilaku, pikiran, dan perasaan kita. 

2. Kelompok acuan (reference group), dalam hal ini adalah kelompok yang membuat 

individu mengarahkan perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh 

kelompok tersebut. Sehingga kelompok tersebut dapat mempengaruhi konsep diri 

seseorang. Setiap kelompok mempunyai norma tertentu yang dapat mengarahkan 

perilaku dan penyesuaian diri seseorang. 
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Menurut fitts (dalam Agustiani, 2009:139) konsep diri seseorang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan 

positif dan perasaan berharga. 

2. Kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Kompetensi 

yang dimaksud dalam bidang tertentu mengenai kemampuan individu sehingga 

mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain. 

3. Aktualisasi diri, atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang 

sebenarnya. Sebagai potensi yang ada pada diri untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Hurlock (1980:235) faktor yang dapat mempengaruhi 

konsep diri yaitu:  

1. Usia kematangan 

Seseorang yang sudah menginjak masa remaja dan telah matang secara 

pemikiran akan diperlakukan seperti orang yang hampir dewasa, mengembangkan 

konsep diri yang menyenangkan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. 

2. Penampilan diri  

 Penampilan pada remaja dapat membuat seseorang merasa rendah diri atau 

membuat daya tarik. Penampilan yang berbeda terkadang membuat remaja merasa 

rendah diri. Seseorang yang mempunyai cacat pada fisik juga dapat mempengaruhi 

rasa rendah diri pada seseorang. Sebaliknya daya tarik fisik menimbulkan penilaian 

yang menyenangkan tentang ciri kepribadian dan menambah dukungan sosial. 
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3. Kepatutan seks 

 Kepatutan seks dalam penampilan diri, minat dan perilaku membantu remaja 

mencapai konsep diri yang baik. Ketidak patutan seks membuat remaja sadar dan hal 

ini memberi akibat buruk pada perilakunya. 

4. Nama dan julukan 

 Remaja peka dan merasa malu bila teman-teman sekelompok menilai 

namanya buruk atau bila mereka memberi nama dan julukan yang bernada cemoohan. 

5. Hubungan keluarga 

 Seorang remaja yang memiliki hubungan yang dekat dengan salah satu 

anggota keluarga akan mengidentifikasikan dirinya dengan orang tersebut dan juga 

ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama.  

6. Teman sebaya 

 Teman sebaya mempengaruhi pola kepribadian remaja dengan dua cara. 

Pertama, konsep diri remaja merupakan cerminan dari anggapan tentang konsep 

teman teman tentang dirinya dan yang kedua, seorang remaja berada dalam tekanan 

untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diakui oleh kelompok. 

7. Kreatifitas  

 Remaja yang masa kanak-kanak didorong untuk kreatif dalam bermain dan 

dalam tugas-tugas akademis, mengembangkan perasaan individualitas dan identitas 

yang memberi pengaruh yang baik pada konsep dirinya. Sebaliknya, remaja yang 

sejak awal masa kanak-kanak didorong untuk mengikuti pola yang sudah di akui akan 

kurang mempunyai perasaan identitas dan individualitas. 
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8. Cita-cita dan perencanaan karir 

 Bila seseorang remaja tidak memiliki cita-cita dan perencanaan karir yang 

realistik, maka akan mengalami kegagalan. Hal ini menimbulkan perasaan tidak 

mampu dan reaksi-reaksi bertahan dimana remaja tersebut akan meyalahkan orang 

lain atas kegagalannya. Remaja yang realistis pada kemampuannya akan lebih banyak 

mengalami keberhasilan dari pada kegagalan. Hal ini menimbulkan kepercayaan diri 

dan kepuasan diri yang lebih besar yang memberikan konsep diri yang lebih baik. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi konsep diri yaitu: orang lain, kelompok acuan, pengalaman, 

kompetensi, aktualisasi diri, usia kematangan, penampilan diri, kepatutan seks, nama 

dan julukan, hubungan keluarga, teman sebaya, kreativitas, dan cita-cita. 

2.3.5 Pentingnya Konsep Diri bagi Siswa 

Menurut Blumer (dalam Sobur, 2003) manusia bukan semata-mata organisme 

saja yang bergerak di bawah pengaruh perangsang entah dari luar ataupun dari 

dalam, melainkan “organisasi yang sadar akan dirinya” (an organism having a self). 

Dikarenakan seorang diri, maka mampu memandang diri sebagai objek pikirannya 

dan bergaul atau berinteraksi dengan diri sendiri. 

Pada dunia pendidikan, mengenal konsep diri merupakan modal dasar yang 

sangat berharga. Menurut Branden (1992) siswa yang mengenal konsep diri secara 

tepat membuat siswa menjadi mandiri, bertanggungjawab, dapat menyelesaikan 

segala tugas-tugas yang diberikan guru, menghilangkan frustasi, senang dengan 

tantangan baru, mampu mengatasi perasaan negatif dan positif; serta dapat 
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menawarkan bantuan pada orang lain sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Konsep diri juga mempunyai peranan penting dalam menentukan 

tingkah laku siswa. Perilaku siswa akan selaras dengan cara siswa memandang 

dirinya sendiri. Apabila siswa memandang dirinya sebagai orang yang tidak 

mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan suatu tugas, maka seluruh 

perilakunya akan menunjukkan ketidakmampuannya tersebut. Menurut Felker (dalam 

Mendrofa, 2015) terdapat tiga peranan penting konsep diri dalam menentukan 

perilaku seseorang. Konsep diri memainkan peranan dalam mempertahankan 

keselarasan batin seseorang. Individu senantiasa berusaha untuk mempertahankan 

keselarasan batinnya. Bila individu memiliki ide, perasaan, persepsi atau pikiran yang 

tidak seimbang atau saling bertentangan, maka akan terjadi situasi psikologis yang 

tidak menyenangkan. Untuk menghilangkan ketidakselarasan tersebut, individu 

mengubah perilaku atau memilih suatu sistem untuk mempertahankan kesesuaian 

antara individu dengan lingkungannya. Cara menjaga kesesuaian tersebut dapat 

dilakukan dengan menolak gambaran yang diberikan oleh lingkungannya mengenai 

dirinya atau individu berusaha mengubah dirinya seperti apa yang diungkapkan 

lingkungan sebagai cara untuk menjelaskan kesesuaian dirinya dengan lingkungannya 

(Desmita, 2009). 

Konsep diri juga berperan sebagai penentu pengharapan individu. 

Pengharapan ini merupakan inti dari konsep diri. Bahkan Felker (dalam Mendrofa, 

2015) menyebutkan bahwa konsep diri seperangkat harapan-harapan dan evaluasi 

terhadap perilaku yang merujuk pada harapan-harapan. Pandangan negatif terhadap 
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dirinya menyebabkan individu mengharapkan tingkah keberhasilan yang akan dicapai 

hanya pada taraf yang rendah. Patokan yang rendah tersebut menyebabkan individu 

bersangkutan tidak mempunyai motivasi untuk mencapai prestasi yang gemilang 

(Pudjijogyanti, 1988 dalam Desmita, 2009). 

 Nylor (1972) mengemukakan bahwa banyak penelitian yang membuktikan 

hubungan positif yang kuat antara konsep diri dengan prestasi belajar di sekolah. 

Siswa yang memiliki konsep diri positif, memperlihatkan prestasi yang baik di 

sekolah, atau siswa yang berprestasi tinggi di sekolah memiliki penilaian diri yang 

tinggi, serta menunjukkan hubungan antarpribadi yang positif pula. Mereka 

menentukan target prestasi belajar yang realistis dan dapat mengelola stress sehingga 

mengurangi rasa jenuh dalam belajar. Siswa juga memperlihatkan kemandirian dalam 

belajar, sehingga tidak tergantung kepada guru di sekolah. 

 

2.4 Self-Efficacy 

Pembahasan self efficacy dalam hal ini mencakup pengertian self efficacy, 

aspek-aspek self efficacy, dan faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy. 

2.4.1 Pengertian Self Efficacy 

Bandura (1995: 203) mendefinisikan bahwa self-efficacy adalah keyakinan 

seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk mengorganisasikan dan 

melaksanakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk menghasilkan tujuan 

yang telah ditetapkan. Bandura (dalam Schunk, 2012:201) juga menyatakan efikasi 
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diri mengacu pada keyakinan-keyakinan seseorang tentang kemampuan-kemampuan 

dirinya untuk belajar atau melakukan tindakan pada level yang ditentukan. Pendapat 

self efficacy dari Schultz (1994) yaitu persaan kita terhadap kecukupan, efisiensi, dan 

kemampuan kita dalam mengatasi kehidupan. 

Mengenai definisi self-efficacy ini, Stajkovic dan Luthans (dalam Luthans, 

2006: 338) juga mengungkapkan bahwa self-efficacy mengacu pada keyakinan 

individu menganai kemampuannya untuk memobilisasi motivasi, sumber daya 

kognitif, dan tindakan yang diperlukan agar berhasil melaksanakan tugas dalam 

konteks tertentu. Sejalan dengan itu, Alwisol (2009: 287) mengatakan bahwa efikasi 

diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan 

tindakan yang diharapkan. Selanjutnya, Bandura (dalam Nevid dkk, 2005: 145) 

menambahkan bahwa harapan akan self-efficacy berkenaan dengan harapan kita 

terhadap kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang kita hadapi, harapan 

terhadap kempuan diri untuk dapat menampilkan tingkah laku terampil, dan harapan 

terhadap kemampuan diri untuk dapat menghasilkan perubahan hidup positif. 

Dari penjelasan pengertian-pengertian mengenai self-efficacy diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah keyakinan individu akan kemampuan 

yang dimilikinya dalam memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif untuk 

melakukan suatu tindakan atau menyelesaiakan suatu tugas tertentu untuk 

menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.4.2 Ciri-ciri Self Efficacy 

Bandura (dalam Bangun, 2018) membagi ciri-ciri self efficacy menjadi dua, 

yaitu ciri-ciri self efficacy tinggi dan rendah. Ciri-ciri self efficacy tinggi sebagai 

berikut: 

1. Individu merasa yakin bahwa dirinya mampu menangani secara efektif peristiwa 

dan situasi yang dihadapi. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi, akan 

percaya bahwa dirinya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa 

mengurangi rasa percaya diri. 

2. Tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Rajin dan bersungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Bukan sekedar selesai saja, namun 

bersungguh-sungguh dan paham dalam mengerjakan tugas. 

3. Percaya diri. Percaya akan kemampuan diri adalah kunci kesuksesan. Dengan 

percaya diri maka individu akan tetap semangat menghadapi rintangan. 

4. Memandang kesulitan sebagai tantangan bukan ancaman dan suka mencari situasi 

baru. Saat menghadapi kesulitan, individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi 

akan menghadapi segala rintangan. Individu ini menyukai tantangan baru yang 

menurutnya akan menambah wawasan. 

5. Menetapkan sendiri tujuan yang menantang dan meningkatkan komitmen yang 

kuat terhadap dirinya. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi tidak 

bergantung kepada orag lain, melainkan diri sendiri yang menentukan tujuan dan 

berkomitmen dalam tindakan yang diambil. 
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6. Berfokus pada tugas dan memikirkan strategi dalam menghadapi kegagalan. Saat 

menghadapi masalah dalam menyelesaikan tugas, individu yang memiliki efikasi 

diri yang tinggi akan mencari segala cara untuk menyelesaikan tugasnya. Bukan 

malah mengabaikan dan pasrah dengan keadaan. 

7. Menghadapi ancaman dengan keyakinan bahwa individu mampu mengontrolnya. 

Memiliki keyakinan bahwa segala ancaman atau masalah yang datang akan 

dihadapi dengan baik dan tidak mempengaruhi keyakinannya. 

Ciri-ciri self efficacy rendah menurut Bandura (dalam bangun 2018) yaitu: 

1. Pasif 

2. Menghindari tugas tugas yang sulit 

3. Mengembangkan aspirasi yang lemah 

4. Memusatkan diri pada kelemahan diri sendiri 

5. Tidak pernah mencoba menyerah dan menjadi tidak bersemangat 

6. Menyalahkan masa lalu karena kurangnya kemampuan 

7. Khawatir, menjadi stress, dan menjadi tidak berdaya 

8. Memikirkan alasan / pembenaran untuk kegagalannya  

Dari Penjelasan di atas ciri-ciri orang dengan self efficacy tinggi yaitu individu 

yakin ketika menangani peristiwa dan situasi, tekun dalam menjalani tugas, percaya 

diri, memandang kesulitan sebagai tantangan bukan kesulitan, mampu menetapkan 

tujuan, mempunyai strategi dalam menyelesaikan masalah, dan mampu mengontrol 

masalah. Sedangkan orang yang mempunyai self efficacy rendah yaitu pasif, 

menghindari tugas sulit, tidak mempunyai aspirasi, lemah, selalu menyerah, 
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menyalahkan keadaan, mudah stress, dan tidak mau bangkit dari kegagalan. 

2.4.3 Aspek-aspek Self Efficacy 

Keadaan self efficacy bervariasi pada beberpa aspek. Menurut Bandura (1995: 

42-43) menjelaskan bahwa self efficacy terdapat tiga aspek penting untuk mengukur 

skala self efficacy, berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai tiap-tiap aspek : 

a. Tingkat (level) 

Aspek ini berkaitan dengan derajat kesulitan  tugas ketika individu merasa 

mampu untuk melakukan. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas yang 

disusun berdasarkan tingkat kesulitannya, maka self efficacy diri individu mungkin 

terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan tugas-tugas yang sulit 

sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan perilaku 

yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Aspek ini memiliki implikasi terhadap 

pemilihan tingkah lakuyang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari tingkah 

laku yang berada diluar batas kemampuan yang dimiliki. 

b. Generalisai (Generality) 

Seseorang dapat menilai dirinya sendiri apakah kemampuannya berada 

diberbagai bidang atau hanya dalam fungsi bidang tertentu dan di berbagai situasi. 

Artinya, dimensi ini berkaitan dengan keyakinan individu akan kemampuannya 

melaksanakan tugas diberbagai aktifitas. Aspek ini menjelaskan bahwa pengalaman 

kesuksesan seseorang dalam melakukan sesuatu mempengaruhi tingkat keyakinan 

individu atas kemampuanya untuk melakukan tugas atau kegiatan yang lain. 

Generality dapat bervariasi pada sejumlah dimensi yang berbeda, termasuk derajat 
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kesamaan kegiatan, kemampuan yang diekspresikan (perilaku, kognitif, emosi), 

kualitas dari situasi yang ditampilkan, karakteristik seseorang berkaitan dengan 

kepada siapa perilaku tersebut ditunjukkan. 

c. Kekuatan (Strength) 

Aspek ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan 

individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah mudah digoyahkan oleh 

pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang 

mantap mendorong individu tetap bertahan dalam usahanya, meskipun mungkin 

ditemukan pengalaman yang kurang mendukung. 

Kekuatan self-efficacy yang dirasakan belum tentu berhubungan linier dengan 

pilihan perilaku, tetapi semakin kuat self-efficacy seseorang, maka akan semakin 

besar ketekunan dan semakin tinggi kemungkinan bahwa apa yang diupayakan akan 

berhasil dilakukan. 

Pada beberapa aspek diatas dapat disimpulkan bahwa yang membentuk self 

efficacy adalah level, generality, dan strength. Aspek tersebut dapat dilihat perbedaan 

antara orang yang memiliki self efficacy tinggi maupun rendah. Ketiga aspek di atas 

juga dapat digunakan untuk mengembangkan skala pengukuran self efficacy.  

2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Self Efficacy 

Alwisol (2009:288) menyatakan bahwa self-efficacy seseorang merupakan hasil 

interaksi enam sumber atau faktor, yaitu: 

1. Performance Experience (Pengalaman performansi) 

Pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa lalu. 
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Sebagai sumber, performansi masa lalu menjadi pengubah self-efficacy yang paling 

kuat pengaruhnya. Prestasi masa lalu yang bagus meningkatkan ekspektasi 

kemampuan (efficacy), sedangkan kegagalan akan menurunkan kemampuan 

(efficacy). 

2. Vicarious Experience (Pengalaman orang lain) 

Self-efficacy akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain, 

sebaliknya self-efficacy akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya 

kira-kira sama dengan dirinya ternyata gagal. Dengan mengamati orang lain, individu 

dapat meningkatkan persepsi diri tentang keberhasilan bahwa ia memiliki 

kemampuan dalam melakukan kegiatan yang serupa dengan orang lain. 

3. Verbal Persuasion (Persuasi sosial) 

Dampak dari persuasi sosial terbatas, namun pada kondisi yang tepat dimana 

persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi self-efficacy. Kondisi yang dimaksud 

adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi, dan sifat realistik dari apa yang 

dipersuasikan. 

4. Emotional Arousal (Keadaan emosi) 

Keadaan emosi yang mengikuti suatu kejadian akan mempengaruhi self-

efficacy dibidang kegiatan itu. Emosi yang jelek seperti stres, takut, cemas, dapat 

mengurangi self-efficacy. Namun, peningkatan emosi (tidak berlebihan) dapat 

meningkatkan self-efficacy. 

5. Imaginal Experience 

Seseorang dapat menghasilkan kepercayaan mengenai yakin atau tidak yakin 
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atas kemampuanya dengan membayangkan diri mereka atau orang lain untuk 

berperilaku secara efektif dimasa depan. 

6. Physiological States 

Ketika seseorang dalam kondisi fisiologis yang baik maka mereka akan lebih 

yakin pada kemampuanya dan apabila seseorang sedang dalam keadaan kurang baik 

maka mereka akan meragukan kemampuan yang mereka miliki. 

Berdasarkan penjelasan tentang faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa self-

efficacy dipengaruhi oleh tujuh faktor, antara lain pengalaman performansi, vicarious 

experience, verbal persuation, emotional arousal, imaginal experience, physiological 

states, dan persuasi sosial. 

2.4.5 Pentingnya Self Efficacy bagi Siswa 

Self efficacy sangat penting bagi siswa karena self efficacy mempunyai manfaat. 

Menurut Bandura (1995) banyak bukti bahwa keberhasilan dan kesejahteraan 

manusia dapat mencapai dengan rasa optimis, ketika dalam realita sosial banyak 

sekali tantangan hidup seperti hambatan, kesengsaraan, kemunduran, frustasi dan 

ketidakadilan yang harus dihadapi. 

Self Efficacy tinggi yang dimiliki seseorang akan dapat merubah situasi soaial. 

Banak tantangaan kehidupan yang harus dihadapi memerlukan upaya kolektif untuk 

menghasilkan perubahan yang signifikan. Rasa Self Efficacy tinggi akan menjadi 

suatu upaya untuk memecahkan masalah yang mereka hadapai dan meningkatkan 

kualitas hidup mereka melalui usaha terpadu. Dari usaha yang dilakukan inilah 

muncul suatu penemuan baru. Seberapa banyak usaha yang mereka lakukan dan 
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seberapa tahan mereka terhadapa hambatan yang ditemui akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan kolektif dari usaha yang mereka lakukan. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir digunakan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala 

yang menjadi objek dalam penelitian. Kerangka berpikir ini merupakan sintesa 

tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Pada kerangka berpikir ini membahas tentang (1) hubungan antara 

konsep diri dengan kematangan karir (2) hubungan antara self efficacy dengan 

kematangan karir (3) hubungan antara konsep diri dan self efficacy  dengan 

kematangan karir. 

2.5.1 Hubungan antara konsep diri dengan kematangan karir 

Kematangan karir merupakan hal yang sangat penting untuk memilih 

pekerjaan atau studi lanjutan yang sesuai dengan diri seseorang. Individu yang 

memiliki kematangan karir yang baik merupakan individu yang mampu memilih 

karir dengan tepat. Dengan demikian siswa diharapkan mempunyai kematangan karir 

untuk dapat memilih karir, baik dalam pekerjaan maupun meneruskan studi di 

perguruan tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kematangan karir 

adalah konsep diri.  

Konsep diri adalah persepsi atau pandangan menyeluruh tentang diri sendiri 

yang meliputi fisik, sosial, psikologis, emosional, keperjayaan, nilai, dan prinsip 

hidup yang terbentuk dari pengalaman dan interaksinya pada orang lain. Seseorang 
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dengan konsep diri baik yaitu yang dapat meyakini kemampuannya dalam mengatasi 

masalah, merasa setara dengan orang lain, dapat menyadari perasaan orang lain, dan 

mampu memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga konsep diri mempunyai hubungan 

dengan kematangan karir. Lebih-lebih pada masa remaja merupakan saat dimana 

seseorang membangun konsep diri tentang karir. Artinya apabila konsep diri pada 

remaja mengalami perkembangan, maka kematangan karirnya pun juga mengalami 

perkembangan bersama-sama. Konsep diri juga menjadi faktor yang menentukan 

terbentuknya perilaku (behavior) dan sikap (attitude) siswa.  

2.5.2 Hubungan antara self efficacy dengan kematangan karir 

Kematangan karir merupakan sikap dan kompetensi yang berperan untuk 

mengambil keputusan. Salah satu indikasi bahwa individu telah matang dalam 

karirnya ialah ketika memiliki keyakinan penuh pada dirinya atas kemampuan 

mencapai karir atau tujuan yang diharapkan. Artinya jika seseorang yakin bahwa 

matang akan karirnya maka ia memiliki self efficacy yang tinggi.  

Orang yang dikatakan mempunyai self efficacy yang tinggi yaitu orang yang 

merasa yakin akan kemampuannya untuk menangani suatu peristiwa dan situasi yang 

dihadapi, tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas, percaya diri, memandang 

kesulitan sebagai tantangan, mempunyai komitmen yang kuat pada dirinya, fokus 

memikirkan strategi dalam menghadapi kegagalan, menghadapi ancaman dengan 

keyakinan. Pernyataan tersebut mengacu pada teori self efficacy Bandura (1995) 

yang menyatakan bahwa pengembangan karir, kematangan karir, dan prestasi kerja 

memiliki hubungan dengan self efficacy. 
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2.5.3 Hubungan antara konsep diri dan self efficacy dengan kematangan karir 

Persaingan di dunia kerja saat ini semakin ketat sehingga mengharuskan para 

calon tenaga kerja khususnya siswa lulusan SMK mempersiapkan dirinya dengan 

baik untuk dapat berjuang dan dapat mengalahkan pesaing-pesaingnya. Salah satu 

persiapan yang perlu dilakukan oleh siswa SMK adalah mematangkan karir kedepan 

dengan sebaik-baiknya. 

Individu yang mampu memilih karir dengan tepat adalah individu yang 

memiliki kematangan karir. Kematangan karir merupakan sikap dan kompetensi yang 

berperan untuk pengambilan keputusan karir. Salah satu indikasi bahwa individu 

telah matang dalam karirnya ialah ketika ia memiliki keyakinan penuh pada dirinya 

atas kemampuannya mencapai karir atau tujuan yang diharapkan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Osipow (dalam Umam, 2015) bahwa faktor yang mempengaruhi 

kematangan karir seseorang dari kepribadian meliputi; konsep diri, efikasi diri, fokus 

kendali, bakat khusus, nilai dan norma, serta tujuan hidup.  

Seseorang dengan mempunyai konsep diri yang baik dan self efficacy tinggi 

maka akan matang pada karirnya. Seseorang dapat dikatakan baik secara konsep 

dirinya yaitu yang percaya pada dirinya sendiri, mempunyai harga diri, kemampuan 

melihat diri secara realistis, menilai hubungan orang lain secara tepat dan akan 

mampu menyelesaikan tugas. Sedangkan, seseorang yang dikatakan tinggi akan self 

efficacy yaitu yang merasa yakin pada dirinya, suka mencari situasi baru, tidak 

bergantung pada orang lain, mampu menyelesaikan tugasnya, dan dapat menghadapi 

masalah dengan baik.  
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

 2.6 Hipotesis 

Sugiyono (2016: 64) mendefiniskan hipotesis sebagai jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kemudian, Arikunto (2010: 110) juga 

menambahkan bahwa hipotesis penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. 

  

Persaingan di dunia kerja 

Mematangkan karir dengan baik 

Konsep Diri 

Ciri: Yakin dengan kemampuan 

dalam mengatasi masalah, 

Merasa setara dengan orang lain, 

Menerima pujian tanpa rasa malu, 

Sadar akan perasaan dan perilaku 

orang lain, Mampu memperbaiki 

diri. 

Self Efficacy: 

Aspek:  

Level, Generality, 

Strength 

Kematangan Karir 
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Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan positif antara konsep diri dengan kematangan karir pada siswa 

kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Ada hubungan positif antara self efficacy dengan kematangan karir pada siswa 

kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Ada hubungan positif antara konsep diri dan self efficacy dengan kematangan karir 

pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 

2018/2019. 
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BAB 5  

PENUTUP 

Bab ini membahas tentang hasil akhir dari penelitian, yaitu: (1) simpulan dan 

(2) saran.  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya mengenai hubungan konsep diri dan self efficacy dengan kematangan 

karir pada siswa kelas XII SMK Negeri se-Wilayah Semarang Utara tahun pelajaran 

2018/2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat kematangan karir termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut 

menunjukan siswa sudah memiliki gambaran akan masa depan dan perencanaan 

karir namun belum terlalu banyak mencari informasi-informasi mengenai karir 

yang telah direncanakan. 

2. Tingkat konsep diri termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa memiliki konsep diri yang positif sehingga akan lebih mudah 

beradaptasi dengan banyak situasi. 

3. Tingkat self efficacy termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut menunjukan 

siswa mampu memandang kesulitan sebagai tantangan bukan ancaman dan 

berusaha memikirkan strategi untuk menghadapinya, mereka juga yakin mampu 

menangani berbagai situasi secara efektif, menunjukkan ketekunan yang tinggi, 
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dan memiliki keyakinan yang kuat meskipun dihadapkan dengan adanya stressor 

atau pengalaman gagal. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan kematangan karir. Hal 

ini berarti semakin tinggi konsep diri siswa, maka semakin tinggi pula 

kematangan karir pada siswa. 

5. Ada hubungan yang signifikan antara self efficacy dengan kematangan karir. Hal 

ini berarti semakin tinggi self efficacy siswa, maka semakin tinggi pula 

kematangan karir pada siswa. 

6. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan self efficacy dengan 

kematangan karir. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi konsep diri dan self 

efficacy siswa, maka semakin tinggi pula kematangan karir pada siswa. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka berikut ini saran yang dapat peneliti 

berikan sebagai upaya untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan masukan terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan.  

1. Bagi Guru BK 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kematangan karir berada dalam kategori 

sedang, serta aspek paling rendah pada variabel kematangan karir yaitu 

eksplorasi. Sehingga guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat 

memberikan terobsan dalam pelayanan bimbingan konseling seperti membuat 
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career expo atau career day, maupun membuat seminar mengenai karir untuk 

membantu siswa menambah wawasan dan pandangan yang luas, serta mampu 

menjembatani siswa agar memilih karir lanjutan dengan baik dan benar sesuai 

dengan bakat, minat dan jurusan masing-masing yang telah diambil. 

2. Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan disarankan untuk melakukan penelitian menggunakan 

metode lain seperti kualitatif, melakukan dengan setting yang berbeda, dan 

variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kematangan karir yang belum 

diteliti dalam penelitian ini. 
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