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ABSTRAK 

Alexsander, Dio. 2019. “Hubungan Toleransi Ambiguitas Keputusan Karir Dan 

Career Self-Efficacy Dengan Kesulitan Pengambilan Keputusan Karir Siswa SMA 

Negeri Di Kota Semarang”. Program Studi Bimbingan Dan Konseling 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Edy Purwanto, 

M.Si. Pembimbing II Dr. Awalya, M.Pd., Kons. 

Kata Kunci: career self-efficacy, toleransi ambiguitas keputusan karir, kesulitan  

           pengambilan keputusan karir. 

 Pada masa remaja pengambilan keputusan adalah sesuatu hal yang sangat 

penting yang harus dibuat oleh individu, salah satu tugas utama dari siswa SMA 

di mana usia mereka menginjak masa-masa remaja yaitu untuk merencanakan dan 

membuat keputusan karir mengenai pilihan karir pasca sekolah menengah. Akan 

tetapi masih banyak siswa yang kesulitan didalam pengambilan keputusan karir. 

toleransi ambiguitas keputusan karir dan career self-efficacy memiliki peranan 

penting untuk menurunkan sesulitan pengambilan keputusan karir pada siswa.   

Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan toleransi ambiguitas 

dengan kesulitan pengambilan keputusan karir melalui career self-efficacy sebagai 

variabel mediator.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMAN se-kota 

semarang. Dan sampel yang terlibat didalam penelitian ini berjumlah 329 

responden yang dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan skala psikologi yang diadaptasi. Diantaranya, 

Career decision ambiguity tolerance scale, career decision self-efficacy short 

form, career decision difficulty quisioner.teknik analisis menggunakan 

bootstrapping bias-corrected.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi ambiguitas keputusan karir 

memiliki hubungan yang signifikan dengan career self-efficacy dengan nilai (β= 

0,57: p<0,05). Toleransi ambiguitas keputusan karir memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kesulitan pengambilan keputusan karir dengan nilai (β= -0,91; 

p<0,05). Career self-efficacy memiliki hubungan yang signifikan dengan kesulitan 

keputusan pengambilan keputusan kaarir (β= -0,93; p< 0,05). Dan hubungan 

toleransi ambguitas dengan keputusan karir dengan kesulitan pengambilan 

keputusan karir melalui career self-efficacy memiiki hubungan yang signifikan 

dengan nilai (β= -0,53; p< 0,05).   

 Dari hasil yang didapatkan didalam penelitian ini, dapat disimpulkan  

yaitu masing-masing variabel yang diuji memiliki hubungan yang signifikan. Dan 

hasil lainnya didapatkan bahwa career self-efficacy terbukti memediasi hubungan 

tidak langsung antara toleransi ambiguitas keputusan karir dengan kesulitan 

pengambilan keputusan karir. yang artinya semakin tinggi skor toleransi 

ambiguitas keputusan karir pada siswa  melalui career sel-efficacy maka akan 

semakin rendah kesulitan keputusan karir yang didapatkan siswa. Untuk peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan model penelitian atau variabel lain yang belum 

dibahas dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 

 

Alexsander, Dio. 2019. "Relationship between Career Decisions Ambiguity 

Tolerance and Career Self-Efficacy with the Career Decision Making Difficulties 

in State High School Students in Semarang City". Postgraduate Guidance and 

Counseling Study Program. Semarang State University. Advisor I Dr.Edy 

Purwanto, M.Si. Advisor II Dr. Awalya, M.Pd., Kons. 

 

Keywords: career self efficacy, career decisions ambiguity tolerance, career 

                 decision making difficulties. 

In adolescence decision making is a very important thing that must be 

made by individuals, one of the main tasks of high school students where they 

reach adolescence is to plan and make career decisions regarding post-secondary 

career choices. However, there are still many students who have difficulty in 

making career decisions. tolerance for ambiguity in career decisions and career 

self-efficacy has an important role in reducing the difficulty of career decision 

making for students. Thus, this study aims to analyze the relationship between 

ambiguity tolerance and the difficulty of career decision making through career 

self-efficacy as a mediator variable. 

The population in this study were all high school students in Semarang. 

And the sample involved in this study amounted to 329 respondents who were 

selected using cluster random sampling techniques. The data collection method 

uses an adapted psychological scale. Among them, Career decision ambiguity 

tolerance scale, career decision self-efficacy short form, career decision difficulty 

questionnaire. Analysis techniques use bootstrapping bias-corrected. 

The results showed that tolerance for ambiguity in career decisions had a 

significant relationship with career self-efficacy with a value (β = 0.57: p <0.05). 

Tolerance of career decision ambiguity has a significant relationship with the 

difficulty of career decision making with value (β = -0.91; p <0.05). Career self-

efficacy has a significant relationship with the difficulty of career decision making 

decisions (β = -0.93; p <0.05). And the relationship of ambiguity tolerance with 

career decisions with the difficulty of career decision making through career self-

efficacy has a significant relationship with value (β = -0.53; p <0.05). 

From the results obtained in this study it can be concluded that each of the 

variables tested has a significant relationship. And other results found that career 

self-efficacy is proven to mediate an indirect relationship between tolerance for 

ambiguity in career decisions and the difficulty of career decision making. which 

means the higher the tolerance score for career decision ambiguity in students 

through career cell-efficacy, the lower the difficulty of career decisions obtained 

by students. For further researchers can use research models or other variables that 

have not been discussed in this study. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan yang sangat 

penting demi perkembangan optimal bagi siswa. Terdapat beberapa bidang/ruang 

lingkup materi yang terkait dengan bimbingan dan konseling  yaitu bidang 

bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Khususnya bidang bimbingan karir 

ditujukan untuk membantu siswa dalam perencanaan, pengembangan dan 

pemecahan masalah-masalah karir, serta memantapkan pengambilan keputusan 

karir siswa dalam pemilihan karir untuk masa depan mereka. 

 Pada masa remaja pengambilan keputusan adalah sesuatu hal yang sangat 

penting yang harus dibuat oleh individu, Masa remaja yang meliputi tahun-tahun 

tahun-tahun sekolah menengah adalah periode yang kritis dalam kehidupan. 

Selama periode ini, keputusan penting diambil seumur hidup berkenaan dengan 

pilihan karir yang akan dituju untuk masa depan. Menurut Tagay, (2015) 

Pengambilan keputusan terutama bagi individu pada masa remaja dapat 

mempengaruhi masa depan remaja salah satunya menyangkut dengan 

pengambilan keputusan karir. pengambilan keputusan karir merupakan tugas 

perkembangan yang sangat penting bagi seorang remaja (Widyastuti, 2013). 

Pendapat lainnya juga menyatakan Keputusan karir pada saat remajaa merupakan 

salah satu tugas perkembangan dasar bagi remaja Oguzhan & Harman (2018). 

 Super (1990) membagi perkembangan karir menjadi 5 tahap dan 

menempatkan usia remaja  pada tahap eksplorasi . Dimana tugas utama pada tahap 

eksplorasi  secara umum tentang dunia pekerjaan dan secara khusus tentang karir 
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yang disukai. Kontribusi utama dari teori perkembangan super terletak pada 

penekanannya akan pentingnya pengambilan keputusan  karir bagi seorang 

individu (Glading, 2015). Remaja dianggap sebagai periode waktu di mana anak-

anak mengembangkan baik secara mental dan fisik menjadi dewasa. Tidak 

mengherankan, penelitian di bidang pengembangan karir sering difokuskan pada 

tahun-tahun remaja, karena merupakan waktu yang penting untuk keputusan karir 

yang akan dibuat dan keputusan yang dibuat selama masa remaja sangat dapat 

berdampak lintasan karir individu (Novakovic & Fouad, 2013). 

 Pengambilan keputusan karir telah di konsepkan untuk waktu yang sangat 

lama sebagai proses pengumpulan informasi mengenai dunia kerja dan  informasi 

tentang diri dan kemudian menggunakan informasi yang dikumpulkan umtuk 

menemukan pilihan karir dari berbagai alternative pilihan (Parson, 1909; Holand, 

1997;Sampson, Lentz, Reardon, & Peterson, 1999) pengambilan keputusan karir 

adalah suatu proses yang menantang bagi banyak remaja karena memerlukan 

pengolahan informasi tentang diri dan dunia kerja. mengingat bahwa pengambilan 

keputusan karir adalah masalah penting dengan efek seumur hidup tidak 

mengherankan bahwa mayoritas individu dalam pengambilan keputusan karir 

mengalami kebingungan karena pilihan karir yang mungkin tak terbatas  (Gati & 

Levin 2014). Perasaan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan 

keputusan karir, terutama dalam kasus dimana informasi yang tersedia tidak 

cukup atau tidak dapat diandalkan atau ketika keterampilan pengambilan 

keputusan karir yang dimiliki oleh individu itu buruk. 

Mei, Wei, & Newmeyer, 2008 Salah satu tugas utama dari siswa SMA di 

mana usia mereka menginjak masa-masa remaja yaitu untuk merencanakan dan 



3 

 

membuat keputusan karir mengenai pilihan karir pasca sekolah menengah. Dalam 

rangka untuk membuat keputusan seperti itu, siswa diwajibkan untuk memiliki 

pemahaman diri serta memperoleh bantuan dengan informasi Karir yang 

memadai. Tugas pengambilan keputusan karir bagi siswa bukanlah sesuatu proses 

yang mudah untuk dilalui karena siswa dihadapkan pada perkembangan jenis karir 

yang beragam dan tuntutan kompetensi yang berbeda pula sehingga pengambilan 

keputusan karir oleh para remaja semakin rumit dan sulit.   

Selama proses ini, siswa mencari informasi tentang berbagai kemungkinan 

dan mempertimbangkan kesesuaian mereka untuk peluang tertentu. Proses ini 

sulit bagi banyak remaja (Saka & Gati, 2007).  Mereka diberikan berbagai pilihan 

dan jumlah yang berlebihan dari informasi yang tersedia, terutama karena pilihan 

dan informasi juga mungkin tidak konsisten. Selanjutnya, siswa mungkin tidak 

memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memproses informasi tersebut 

(Greenbank, 2014). 

Secara konseptual, seseorang dalam pengambilan keputusan karir yang ideal 

adalah: (a) menyadari kebutuhan akan membuat keputusan, (b) siap untuk 

membuat keputusan, dan (c) membuat keputusan dengan benar (Perez & Gati 

2017). Akan tetapi pengambilan keputusan karir itu tidak mudah, dan beberapa 

faktor dapat memfasilitasi atau menghambat perkembangannya. Pengambilan 

keputusan karir adalah proses yang kompleks, dimana seseorang diperlukan untuk 

memproses informasi tentang diri mereka sendiri dan dunia kerja. Kesulitan dalam 

membuat keputusan dapat terjadi jika seseorang tidak memiliki informasi yang 

relevan, memiliki informasi yang bertentangan, atau tidak tahu cara memproses 

Informasi. Sehingga banyak remaja merasa sulit untuk mengambil keputusan 
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karena terlibat ketidak pastian , stress, atau kekhawatiran tentang masa depannya 

dan penyesalan. Kesulitan-kesulitan daam pengambilan keputusan karir ini dapat 

menyebabkan remaja mengambil keputusan penting karir dengan cara yang 

kurang optimal, menunda-nunda dalam membuat keputusan, atau melibatkan dan 

menggantungkan ke pada orang lain dalam berbagi tanggung jawab untuk suatu 

pengambilan keputusan karir. (Creed, Fallon, & Hood, 2009; Sawitri, 2009). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tagay (2015) yang melakukan 

penelitian kesulitan pengambilan keputusan karir antar siswa SMA amerika dan 

turki menemukan dimana siswa perempuan dan laki-laki memiliki skor yang 

tinggi untuk kesulitan mereka dalam pengambilan keputusan karir. mereka 

menemukan bahwa untuk siswa di amerika kesulitan pengambilan keputusan karir 

mereka dikarenakan oleh kurangnya persiapan didalam pengambilan keputusan 

karir, dan untuk siswa di turki disebabkan kurangnya informasi yang mereka 

dapatkan yang menyebabkan mereka kesulitan didalam pengambilan keputusan 

karir. 

 Penelitian lainnya yang dilakukan Yowell et al (2014) yang melakukan 

study di Nevada negara bagian di amerika  dimana fokus penelitiannya siswa 

kelas 3 SMA menemukan bahwa  hingga 80% dari siswa menengah atas yang 

ingin melanjutkan masuk ke perguruan tinggi ragu-ragu dan kesulitan untuk 

menentukan jurusan yang akan dipilih dan 50% diantara lulusan siswa menengah 

atas yang ingin mendaftar merubah pilihan selama proses pendaftaran. Mereka 

menyimpulkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam pengambilan 

keputusan karir yang potensial untuk masa depan mereka.  
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Hasil penelitian yang dilakukan di indonesia untuk siswa SMA di provinsi 

lampung membuktikan banyak siswa yang mengalami ketidakmampuan dalam 

memutuskan karir masa depan mereka, seperti ditemukan hanya 3,77% siswa 

yang mantap, 56,17% dikategorikan masih ragu, dan 40,06% belum mantap 

tentang karir masa depan mereka (Dahlan, 2010). Hasil ini mempertegas  temuan 

(BPS, 2018) yang menunnjukkan fakta hingga agustus 2018 bahwa lulusan 

sekolah menenengah atas adalah penyumbang pengangguran terbesar di 

Indonesia. Dari 7 juta pengangguran yang ada, terdapat 11,24 % angka 

pengangguran dari SMK dan 7,95% dari SMA.  

Gati & tal, (2008) Secara keseluruhan, pengambilan keputusan dapat 

menyebabkan strees dan kecemasan karena keputusan-keputusan yang tidak 

pantas dan tidak diinginkan oleh individu Remaja juga mungkin memiliki pikiran 

karir negatif yang menghambat pengambilan keputusan mereka. Pikiran-pikiran 

disfungsional mungkin terkait dengan miskin pengetahuan diri atau pengetahuan 

kerja. Kekhawatiran tentang masa depan dan pikiran ambivalen tentang 

keterampilan mereka sendiri atau dukungan yang mereka terima dari orang-orang 

dekat dengan mereka dapat menciptakan kebingungan tambahan (Bullock-Yowel 

et al, 2012). 

Dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan karir yang 

komplek dan dinamis yang dapat memunculkan kesulitan-kesulitan remaja 

didalam pengambilan keputusan karir memuncukan proposisi menekankan 

pentingnya toleransi ambiguitas. Kebanyakan remaja hampir tidak pernah 

memiliki informasi karir yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, variabel kunci 

dalam pengambian keputusan karir adalah kemampuan untuk menangani  
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ambiguitas (Xu & Tracey, 2014, 2015a,). Mengingat fakta bahwa komponen 

kunci dari karir pengambilan keputusan berurusan dengan keengganan, kompleks, 

tidak konsisten, atau informasi tak terduga (Gati, Krausz, & Osipow, 1996). 

 Frenkel-Brunswik, (1949) Toleransi ambiguitas telah digambarkan sebagai 

kecenderungan individu untuk memandang situasi ambigu sebagai hal yang 

diinginkan. Furnham dan Ribchester (1995), Orang dengan tingkat toleransi 

ambiguitas yang rendah cenderung mengalami stres, bereaksi sebelum waktunya, 

dan menghindari rangsangan ambigu, sementara mereka dengan toleransi 

ambiguitas tinggi merasakan situasi/ stimulus ambigu sebagai sesuatu di inginkan 

dan menarik dan tidak menyangkal atau mengubah keganjilan kompleksitas.. 

Strome et,al (2017) yang meneliti tentang peran toleransi ambiguitas 

keputusan karir menemukan bahwa toleransi ambiguitas memprediksi keputusan 

career self-efficacy, didalam penelitian ini mereka berhipotesis bahwa keputusan 

career self-efficacy memediasi antara toleransi ambiguitas keputusan karir dan 

kesulitan pengambilan keputusan karir. Hasil yang ditemukan konsisten dengan 

hipotesis yang di ajukan bahwa toleransi ambiguitas keputusan karir terbukti 

memainkan peran penting didalam pengambilan keputusan karir dan dimediasi 

oleh career self-efficacy. Para peneliti semakin menyadari bahwa karir yang 

efektif pengambilan keputusan karir melibatkan untuk ambiguitas informasi 

dalam proses pengambilan keputuasan karir yang sedang berlangsung ( Xu, Hou, 

Tracey, & Zhang, 2016) 

Xu dan Tracey (2015b) dalam penelitiannya telah menemukan dan 

menunjukkan bahwa toleransi ambiguitas khusus untuk karir pengambilan 

keputusan merupakan konstruk penting sehubungan dengan proses pengambilan 
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keputusan karir dan hasil. Pengambilan keputusan karir proses yang sangat 

ambigu yang dibuktikan dengan tidak adanya kriteria yang jelas untuk pilihan 

karir yang optimal dan adanya tersedianya informasi dan inkonsistensi dalam 

proses.  

Van Dijk dan Zeelenberg (2003) dalam penelitiannya menunjukkan orang 

pada umumnya ketika diberikan dua pilihan, lebih suka dengan tingkat ambiguitas 

yang lebih rendah dan akan menghindari tingkat ambiguitas yang tinggi. Dengan 

demikian orang dapat berargumentasi bahwa individu yang dapat menangani 

ambiguitas dengan baik cenderung memiliki hasil keputusan karir yang lebih baik 

(Xiu Xu, 2014). 

Penelitian yang dilakukan Xu, Tracey, (2014) fokus penelitian untuk 

menguji peran toleransi ambiguitas dalam pengambilan keputusan karir 

menemukan bahwa toleransi ambiguitas secara keseluruhan memainkan peran 

penting dalam pengambilan keputusan karir, individu yang tidak toleran dengan 

ambiguitas tak terhindarkan dalam proses pembuatan keputusan karir cenderung 

memiliki keyakinan karier yang menyimpang dan terjebak dalam proses 

optimalisasi hasil. Pentingnya toleransi ambiguitas terhadap hasil keputusan telah 

didukung dalam study pengambilan keputusan (misalnya, Tversky & Kahneman, 

1981 ). Tversky dan Kahneman juga telah menunjukkan bahwa individu membuat 

keputusan tidak hanya didasarkan pada informasi yang tersedia, tetapi juga 

berdasarkan preferensi mereka untuk ambiguitas. 

Menurut Xu dan Tracey (2015), individu dengan toleransi ambiguitas  tinggi 

kecenderungan rendah untuk menghindari ambiguitas informasi karir, dan tertarik, 

dan bahkan mungkin mimiliki keinginan lebih terkait dengan keputusan karir. 
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Sebaliknya, individu dengan toleransi ambiguitas rendah cenderung merasakan 

cemas ketika dihadapkan dengan ambiguitas informasi karir dan mencoba untuk 

menghindari ambiguitas dalam proses pengambilan keputusan karir. Artinya  

sikap toleran akan ambiguitas didalam keputusan karir memainkan peran yang 

sangat penting didalam pengambilan keputusan karir. ketika indivudu memiliki 

toeransi ambiguitas yang tinggi mereka akan efektif didalam pengambilan 

keputusan karir, dan terhindar dari kecemasan yang menyebabkan individu 

kesultan dalam pengambilan keputusan karir. 

Sebuah tinjauan literatur (Arquero & Tejero, 2009) mengatakan bahwa 

dampak dari toleransi ambiguitas pada pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan menyoroti bahwa Ambiguitas Toleransi adalah sifat kunci. Siswa 

dengan toleransi ambiguitas tinggi akan melakukan lebih baik dari pada rekan-

rekan mereka dengan rendah toleransi ambiguitas. 

Di dalam pengambilan keputusan karir salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah self-efficacy. Ketika seseorang dengan pengetahuan diri 

yang miskin cenderung akan menghindari proses keputusan karir (DiFabio & 

Kenny,2012). Rendah self-efficacy dan meremehkan keterampilan terkait dengan 

pembicaraan negatif, berpotensi menimbulkan kesulitan bagi remaja yang sedang 

merencanakan kejuruan dan aspirasi karir mereka (Saka et al.,2008). Sebaliknya, 

remaja yang percaya pada kemampuan mereka cakap merencanakan masa depan 

mereka, mengatur tujuan yang realistis, dan mengumpulkan informasi yang 

relevan akan  lebih sukses dalam proses keputusan karir. 

Konsep self-efficacy pengambilan keputusan karir dari teori sosial kognitif 

Bandura. Bandura (1997) mengemukakan bahwa self-efficacy adalah keyakinan 
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individu terhadap kemampuan dirinya yang memengaruhi cara individu tersebut 

dalam bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu.. Pada Tahun 1981, Hacket 

dan Betz mengembangkan teory self efficacy dengan menerapkan konsep self-

efficacy untuk perilaku yang berhubungan dengan karir. definisi dari career self-

efficacy yang dikemukan nya yaitu sebagai penilaiaan seseorang dari kemampuan 

yang dimilikinya untuk melakukan perilaku karir dalam kaitannya pengembangan 

karir, pilihan, dan penyesuaian (Anderson&Betz 2001). Taylor dan Betz (2001) 

menyatakan bahwa self-efficacy Career dapat menyebabkan penghindaran atau 

motivasi terhadap perilaku karir. Career self-efficacy rendah dapat menyebabkan 

seseorang menunda-nunda membuat keputusan karir, dan juga dapat menunda 

mereka dari tindak lanjut keputusan yang telah dibuat. Disisi lain seseorang yang 

memiliki career self-efficacy yang tinggi cenderung untuk menvisualisasikan 

kesuksesan untuk mereka sendiri dan mecari dukungan positif untuk ambisi karir 

mereka. Billiny, Purwanto, & Sugiyo (2020) Para siswa yang belum memutuskan 

arah karir setelah menamatkan SMA biasanya tidak memperoleh karier informasi 

yang jelas dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk berurusan dengan 

masalah dalam mendapatkan pekerjaan dengan sukses keputusan karier maka dari 

itu career self-efficacy pada diri setiap siswa sangat diperlukan.  

Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung mempersepsikan 

tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan yang harus dilalui dibandingkan sebagai 

ancaman yang harus dihindari (Krapp, dalam Santosa & Himam, 2014). Individu 

tersebut juga menetapkan tujuan yang menantang bagi dirinya sendiri, dan 

menjaga komitmen yang kuat untuk mencapainya. Jika dikaitkan dengan 

pengambilan keputusan karier, individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi 
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cenderung dapat menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan karier, 

menghadapi tantangan, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. Hal 

tersebut menunjukkan individu tersebut memiliki pengambilan keputusan karier 

yang tinggi (Tjiong, 2014; Widyastuti & Pratiwi, 2013). Sedangkan individu yang 

memiliki self-efficacy rendah cenderung tidak yakin akan kemampuan atas 

informasi yang telah diperoleh, sehingga usaha yang dilakukan menjadi rendah 

dalam pengambilan keputusan karier (Widyastuti & Pratiwi, 2013). 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa self-efficacy 

pengambilan keputusan merupakan variable yang memiliki peran yang cukup 

besar bagi siswa dalam menentukan karir yang akan dijalaninya. Menurut Lent 

dan Hackett (dalam Watson, Brand, Stead dan elis, 2001), siswa yang memiliki 

self-efficacy akan menunjukkan kesiapannya dalam memasuki tugas dan perilaku 

karir. Peterson (2005) menemukan self-efficacy pengambilan keputusan karir akan 

berhubungan dengan keteguhan dalam dunia akademis dan menghindarkan dri 

tindakan droup out.  

Beberapa penelitian lain juga telah menunjukkan self-efficacy sebagai 

prediktor yang kuat terkait pilihan karir pelajar sekolah menengah dan perguruan 

tinggi (Hackett & Lent, 1995). Penelitian yang dilakukan Patton dan Creed (2003) 

pada pelajar di Australia berhasil mengungkap bahwa salah satu faktor yang 

berhubungan dengan kematangan karir adalah self-efficacy. Artinya seseorang 

yang memiliki kematangan dalam karir adalah individu yang mampu dan sukses 

dalam pengambilan keputusan karir. selain itu, career self efficacy dianggap 

penting untuk pekerjaan yang sukses.  
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Kurnia sari, Dkk (2018) meneliti bagaimana hubungan self-efficacy  dengan 

pengambilan keputusan karir pada mahasiswa tingkat akhir di lima universitas 

yang ada di Jakarta barat. hasil dalam penelitian ini adalah hipotesis yang di 

ajukan diterima karena terdapat hubungan negative yang signifikan antara self-

efficacy dengan pengambilan keputusan karir. Semakin tinggi self-efficacy 

mahasiswa, maka semakin rendah (tidak sulit) kesulitan pengambilan keputusan 

kari, sehingga mahasiswa tersebut memiliki kemampuan pengam bilan keputusan 

karir yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah self-efficacy mahasiswa, maka 

semakin tinggi kesulitan pengambian keputusan karir, sehingga mahasiswa 

tersebut memiliki kemampuan pengambilan keputusan karir yang rendah. 

Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Ningrum dan Ariati 

(2013). Mereka menemukan ada hubungan yang positif antara self-efficacy 

dengan pengambilan keputusan karir. Mereka menekankan bahwa self-efficacy 

berperan penting dengan pengambilan keputusan karir. Jadi semakin tinggi self- 

efficacy semakin mudah pengambilan keputusan karir dan seseorang yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi, maka ia semakin mudah untuk mengatasi 

persoalan-persoalan hidup, termasuk dalam mengambil keputusan karir. 

Perbedaan didalam penelitian tersebut terletak pada konsep yang di gunakan yaitu 

(a) konsep kesulitan-kesulitan karir  yang lebih menekankan hal-hal yang rumit, 

sulit atau hal-hal yang menimbulkan suatu persoalan bagi seseorang dalam 

mengambil keputusan (b) menekankan pada aspek positif bahwa pengambilan 

keputusan karir sebagai pilihan yang bisa dilakukan oleh setiap orang, asalkan 

seseorang yakin terhadap dirinya.  
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Terkait self-efficacy career dan toleransi ambiguitas Toleransi ambiguitas 

telah diteliti dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan keyakinan diri atau 

kepercayaan pada kemampuan. Sebuah penelitian yang dilakukan Endres, 

Ghowdhury & Milner (2009) menemukan bahwa toleransi ambiguitas 

memoderasi hubungan antara kompleksitas tugas dan self-efficacy. Dalam tugas 

yang kompleks, individu dengan toleransi ambiguitas yang lebih tinggi didapatkan 

memiliki self-efficacy yang lebih tinggi dan self-efficacy yang lebih akurat dari 

pada individu yang memiliki toleransi ambiguitas yang rendah. Penelitian lainnya 

yang dilakukan Ghosh dan Ray (1997) menemukan bahwa toleransi ambiguitas 

berpengaruh positif dalam kepercayaa/keyakinan individu dalam mengambil 

keputusan, akan tetapi keyakinan didalam penelitian ini tidak disebut sebagai self-

efficacy akan tetapi didefinisi sama dengan pinilaian subjektif individu akan 

kemampuan dirinya. 

 Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMA di kota semarang 

menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mengambil keputusan karir. Hal ini didasari dari sebaran angket yang di berikan 

kepada siswa  yang berjumlah 90 orang Didapati 66% siswa masih kesulitan 

dalam menentukan keputusan karir di masa depan, 20%  masih ragu-ragu dan 

tidak yakin akan pilihan karir dan sisanya hanya 14% siswa yang sudah mantap 

dalam memutuskan pilihan karir. minimnya informasi dan kurangnya 

keingintahuan tentang karir menjadi penyebab siswa kesulitan dalam menentukan 

keputusan karir. hasil sebaran angket ini dipertegas dengan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan salah satu guru BK yang mengatakan masih rendahnya 

kemapuan siswa-siwa yang ada di SMA tersebut didalam melakukan tugas-tugas 
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keputusan karir. hal ini didasari oleh pengamatan guru BK dan sebaran AUM 

yang secara rutin diberikan guruk BK terhadap siswa.  Hal ini bisa terjadi 

dikarenakan banyaknya siswa yang mengeluh akan kurangnya informasi tentang 

peluang karir dimasa yang akan datang, mereka hanya mendengar dari teman dan 

mencari sendiri, dari guru juga demikian mereka tidak mendapatkan informasi 

yang optimal tentang karir termasuk dari konselor, selain tidak adanya jam tatap 

muka dengan konselor. Siswa juga kurang peduli dan tidak mau ikut terlibat untuk 

penggalian informasi baik terhadap konselor maupun guru mata pelajaran dan 

media-media online.  

 Berangkat dari permasalahan, fenomena, kajian penelitian relevan dan 

studi pendahuluan serta merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Strome 

(2017) yang menunjukkan adanya peran career-self efficacy yang menjembatani  

toleransi ambiguitas keputusan karir dengan kesulitan pengambilan keputusan 

karir. Dengan mengacu pada penjelasan diatas, penelitian ini di fokuskan pada 

penyediaan kontribusi yang berkaitan dengan career self-efficacy sebagai 

mediator dalam toleransi ambiguitas keputusan karir dan kesulitan pengambilan 

keputusan karir pada siswa SMA. Temuan penelitian ini diharapkan dapat 

menggeneralisir kontribusi career self-efficacy dalam memediasi toleransi 

ambiguitas keputusan karir dengan kesulitan pengambilan keputusan karir pada 

siswa SMA. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul:“Hubungan Toleransi ambiguitas keputusan karir dan Career self-

efficacy dengan kesulitan pengambilan keputusan karir siswa” dimana career self-

efficacy sebagai variabel mediator.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1  Permasalahan karir yang dialami oleh peserta didik SMA, peserta didik 

 kesulitan didalam memutuskan pilihan karir di masa depan (Gati & Levin, 

2014). 

1.2.2 Adanya temuan bahwa minimnya informasi dan informasi tidak jelas 

 menjadikan siswa sulit untuk memutuskan karir yang akan dipilih, dan 

 keengganan untuk terlibat dalam pencarian informasi pengambilan 

 keputusan karir juga menjadi dalah satu faktor siswa sulit untuk 

 mengambil keputusan karir (Studi Pendahuluan). 

1.2.3 kesulitan pengambilan keputusan karir dapat menyebabkan individu 

 mengambil keputusan karir kurang optimal, menunda-nunda membuat 

 keputusan (Creed, Fallon, & Hood, 2009) 

1.2.4  Munculnya temuan bahwa toleransi ambiguitas memliliki peran terhadap 

 pengambilan keputusan karir dan dimediasi oleh self-Efficacy career 

 (Strome et al, 2017). 

1.2.5 Siswa dengan toleransi ambiguitan pengambilan keputusan karir yang 

 rendah akan cemas dan menghindari proses pengambilan keputusan karir 

 (Xu & Tracey, 2015). 

1.3 Cakupan Masalah 

 Cakupan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai hubungan toleransi 

ambiguitas keputusan karir dan self-efficacy dengan pengambilan keputusan karir 

peserta didik SMA di kota semarang.  Toleransi ambiguitas keputusan karir yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah cara individu memandang dan menanggapi 

situasi ambigu atau rangsangan kebaruan, kompleksitas, dan petunjuk/informasi 
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yang tidak konsisten. Kesulitan Pengambilan keputusan karir disini Kesulitan 

pengambilan keputusan karir didalam penelitian ini adalah ketidak mampuan 

individu untuk malakukan tugas-tugas didalam pengambilan keputusan karir yang 

diindikasikan dengan kurangnya kesiapan untuk terlibat didalam proses 

pengambilan keputusan karir, kurangnya informasi terkait dengan keputusan karir, 

dan ketidak mampuan  untuk mengambil keputusan karir ketika dihadapkan pada  

informasi yang terima tidak konsisten. Career Self-efficacy berkaitan dengan 

keputusan karir merupakan bagaimana keyakinan individu atau keyakinan bahwa 

individu mampu untuk melaksanakan tugas-tugas khusus untuk membuat 

keputusan karir. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, permasalahan 

umum yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah hubungan 

Toleransi Ambiguitas Keputusan Karir Dan Career Self-Efficacy career Dengan 

Pengambilan Keputusan Karir”. Sedangkan permasalahan khusus yang 

dirumuskan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1.4.1  Bagaimana tingkat hubungan langsung antara toleransi ambiguitas 

 keputusan karir dengan kesulitan pengambilan keputusan  karier  peserta 

 didik SMA  di Kota Semarang? 

1.4.2  Bagaimana tingkat hubungan langsung antara toleransi ambiguitas 

 keputusan karir dengan Career self-efficacy peserta didik  SMA di Kota 

 Semarang? 
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1.4.3  Bagaimana tingkat hubungan langsung antara  Career self-efficacy dengan 

 kesulitan pengambilan keputusan karier peserta didik SMA di Kota 

 Semarang? 

1.4.4  Bagaimana tingkat hubungan tidak lansung  antara toleransi ambiguitas 

 keputusan karir melalui Career self-efficacy dengan  kesulitan pengambilan 

 keputusan karir peserta didik SMA di Kota  Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data empiris 

akan “hubungan antara Toleransi Ambiguitas Keputusan Karir Dan Career Self-

Efficacy Dengan Kesulitan Pengambilan Keputusan Karir”. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

1.5.1 Menganalisis tingkat hubungan toleransi ambiguitas keputusan karir dengan 

 kesulitan pengambilan keputusan karier peserta didik. 

1.5.2 Menganalisis tingkat hubungan toleransi ambiguitas pengambilan 

 keputusan karir dengan career self-efficacy peserta didik. 

1.5.3 Menganalisis tingkat hubungan Career self-efficacy dengan kesulitan 

 pengambilan  keputusan karier peserta didik. 

1.5.4   Menganalisis tingkat hubungan toleransi ambiguitas keputusan karir 

 melalui Career self-efficacy dengan kesulitan  pengambilan 

 keputusan karier peserta didik . 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang bimbingan dan konseling 
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terkait dengan hal-hal yang menjadi faktor penting untuk  mengatasi siswa 

didalam kesulitan pengambilan keputusan karir. Temuan penelitian ini dapat 

menggeneralisir kontribusi career self-efficacy dalam memediasi toleransi 

ambiguitas keputusan karir dengan kesulitan pengambilan keputusan karir pada 

siswa SMA. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi khasanah baru 

terkait pentingnya peran career self-efficacy dalam memediasi hubungan toleransi 

ambiguitas keputusan karir dengan kesulitan pengambilan keputusan karir.  

1.6.2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Kepala Sekolah 

 Bagi kepala sekolah selaku penganggung jawab satuan pendidikan serta 

sebagai pemegang kebijakan kegiatan disekolah, data dan temuan hasil penelitian 

mengenai toleransi ambiguitas keputusan karir, career self-efficacy, dan kesulitan 

pengambilan keputusan karir ini dapat memberikan saran dan implikasi bagi 

pengembangan program dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

disekolah. 

1.6.2.2 Bagi Guru BK 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan masukan 

agar bisa membantu  dan memberi layanan yang efektif kepada siswa agar dalam 

Pengambilan keutusan karir siswa dapat opimal. Mengingat pengambilan 

keputusan karir adalah keputusan sangat penting yang harus diambil siswa SMA 

untuk masa depan mereka, maka koselor dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

acuan didalam praktik dilapangan terkait hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan 

agar siswa tidak kesulitan didalam pengambilan keputusan karir. 
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1.6.2.3 Bagi Peneliti selanjutnya 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana 

dana acuan bagi peneliti selanjutnya  untuk memperluas penelitian terkait 

toleransi ambiguitas keputusan karir, Career Self-Efficacy, dan kesulitan 

pengambilan keputusan karir. Dapat dijadikan bahan dalam mengembangkan 

penelitian yang lebih luas mengenai kesulitan pengambilan keputusan karir baik 

dari subjek dan objek penelitian, metode penelitian, maupun variabel-variabel 

penelitian yang digunakan didalam penelitian yang berkaitan dengan sesulitan 

pengambilan keputusan karir pada siswa SMA. 



 

19 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian relevan digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara toleransi ambiguitas keputusan karir dan career self-

efficacy dengan pengambilan keputusan karir. Su, Chang, Wu & Liao (2016) 

melakukan sebuah penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan karir di Taiwan. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan karir peserta didik, yakni pribadi, kelompok, lingkungan 

sekolah, dan eksplorasi karir. Faktor prbadi meliputi motivasi belajar, sikap 

belajar, dan efikasi diri, faktor kelompok meliputi harapan dan sikap orang tua 

terhadap pendidikan anaknya. Faktor sekolah meliputi harapan guru dan pengaruh 

terhadap teman sebaya, sedangkan faktor eksplorasi karir meliputi sikap guru, 

lingkungan sekolah dan suasan belajar, serta bimbingan keterampilan. 

Penelitian yang dilakukan Perez & Gati (2017) menunjukkan bahwa 

individu yang membuat keputusan karir (yaitu, menggunakan pengumpulan 

informasi yang komprehensif, internal locus of control, kurang penundaan, kurang 

ketergantungan pada orang lain, dan kurang keinginan untuk menyenangkan 

orang lain), cenderung berjuang dengan kesulitan sebelum dan selama proses 

pengambilan keputusan karir. Artinya, adaptif pengambil keputusan menghadapi 

kesulitan lebih sedikit melibatkan kurangnya kesiapan, kurangnya informasi, atau 

informasi yang tidak konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

pribadi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan 
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keputusan karir, dilanjutkan faktor kelompok, faktor eksplorasi karier, dan faktor 

sekolah berada pada level terandah yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

karier peserta didik. Kaitannya dengan faktor pribadi, tidak ditemukan adanya 

skor yang signifikan dengan perbedaan jenis kelamin , namun ditemukan skor 

yang signifikan dalam pengelompokan pekerjaan.  

Berkaitan dengan faktor pribadi, toleransi ambiguitas pada awal 1960-an 

telah diakui sebagai variabel kepribadian . Strome  et al (2017) meneliti peran 

antara toleransi ambiguitas keputusan karier dengan pengambilan keputusan karir 

dikalangan mahasiswa berbahasa perancis menemukan bahwa toleransi 

ambiguitas memprediksi keputusan karir dan adaptasi karier, hasil penelitian 

konsisten dengan hipotesis yang yang diajukan bahwa toleransi ambiguitas 

keputusan karir terbukti memainkan peran penting didalam pengambilan 

keputusan karir. Didukung dengan penelitian Park et al (2018)  yang 

menunjukkan bahwa siswa yang lebih toleran terhadap ambiguita keputusan karir 

cenderung akan lebih terlibat dalam perilaku karir dan menunnjukan kesejahteraan 

psikologis.  

Sidiropoulou-Dimakakou et al (2012) Melakukan penelitian untuk menguji 

hubungan kesulitan membuat keputusan karir, disfungsional pemikiran karir, dan 

self-efficacy sebagai faktor yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan karir 

mahasiswa. Penelitian tersebut juga mengkaji pengaruh variabel demografi 

individu, dan mengkaji prediksi kekuatan kesulitan membuat keputusan karir. 

Hasilnya menunjukkan korelasi positif secara statistik antara aspek CDDQ 

(kurang informasi, informasi yang tidk konsisten, dan kurang kesiapan). Di sisi 

lain, hasil korelasi negatif yang signifikan secara statistik antara semua variabel. 
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Artinya kesulitan membuat keputusan karir dipengaruhi oleh variabel demografi, 

dan self-efficacy serta 

Xu, Tracey (2014) yang focus melakukan penelitian untuk menguji peran 

toleransi ambiguitas dalam pengambilan keputusan karir menemukan bahwa 

toleransi ambiguitas keputusan karir secara keseluruhan memainkan peran penting 

dalam pengambilan keputusan karir, individu yang tidak toleran dengan 

ambiguitas tak terhindar dalam proses pengambilan keputusan karir cenderung 

memiliki keyakinan karir yang menyimpang dan terjebak dalam optimalisasi 

hasil.  

Zenasni, Besancon, lubart (2008) melakukan studu empiris kreativitas dan 

toleransi ambiguitas pada orang tua dan anak-anak remaja mereka menemukan 

bahwa toleransi ambiguitas secara signifikn dean berhubungan dengan kreativitas. 

Artinya semakin banyak individu mentolerir ambiguitas, maka semakin banyak 

mereka menghasilkan ide dalam tugas berpikir yang melibatkan stimulus ambigu.  

Kurnia sari, Dkk (2018) meneliti bagaimana hubungan self-efficacy  dengan 

pengambilan keputusan karir pada mahasiswa tingkat akhir di lima universitas 

yang ada di Jakarta barat. hasil dalam penelitian ini adalah hipotesis yang di 

ajukan diterima karena terdapat hubungan negative yang signifikan antara self-

efficacy dengan pengambilan keputusan karir. Semakin tinggi self-efficacy 

mahasiswa, maka semakin rendah (tidak sulit) kesulitan pengambilan keputusan 

kari, sehingga mahasiswa tersebut memiliki kemampuan pengam bilan keputusan 

karir yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah self-efficacy mahasiswa, maka 

semakin tinggi kesulitan pengambian keputusan karir, sehingga mahasiswa 

tersebut memiliki kemampuan pengambilan keputusan karir yang rendah. 
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Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Ningrum dan Ariati 

(2013). Mereka menemukan ada hubungan yang positif antara self-efficacy 

dengan pengambilan keputusan karir. Mereka menekankan bahwa self-efficacy 

berperan penting dengan pengambilan keputusan karir. Jadi semakin tinggi self- 

efficacy semakin mudah pengambilan keputusan karir dan seseorang yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi, maka ia semakin mudah untuk mengatasi 

persoalan-persoalan hidup, termasuk dalam mengambil keputusan karir. 

Perbedaan didalam penelitian tersebut terletak pada konsep yang di gunakan yaitu 

(a) konsep kesulitan-kesulitan karir  yang lebih menekankan hal-hal yang rumit, 

sulit atau hal-hal yang menimbulkan suatu persoalan bagi seseorang dalam 

mengambil keputusan (b) menekankan pada aspek positif bahwa pengambilan 

keputusan karir sebagai pilihan yang bisa dilakukan oleh setiap orang, asalkan 

seseorang yakin terhadap dirinya. 

Penelitian lainnya yang dilakukan Santos et al (2018) menemukan bahwa 

self-efficacy keputusan karir sebagai mediator potensial dalam hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan kesulitan pengambilan keputusan karir, hasil 

penelitian ini juga mengungkapkan bahwa self-efficacy keputusan karir yang kuat 

dengan kesulitan pengambilan keputusan karir. ketika individu memiliki self-

efficacy karir yang tinggi akan menyebabkan kesulitan pengambian keputusan 

karir yang rendah. Artinya ketika individu percaya akan kemampuan mereka 

untuk berhasil menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam membuat pilihan karir 

tidak akan kesulitan dalam pengambilan keputusan karir. 

Penelitian yang dilakukan Samuel & Muliro (2017) yang meneliti pengaruh 

dari self-efficacy dalam keputusan karir. Para peserta dalam penelitian ini siswa 
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SMA  terdiri dari 364 orang. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah 

bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh karir self-efficacy. Hal ini telah 

ditunjukkan oleh hubungan yang signifikan secara statistik antara self-efficacy dan 

pengambilan keputusan karir ketika korelasi spearman dijalankan. temuan lainnya 

jugamenemukan bahwa faktor dalam variabel self efficacy memberikan kontribusi 

signifikan dalam hubungan self-efficacy dan pengambilan keputusan karir.  

Penelitian yang dilakukan oleh Heydari, Madani & Rostami, ((2013) yang 

meneliti hubungan antara motif berprestasi, toleransi ambiguitas, self-efficacy 

dengan orientasi kewirusahaan islam pada siswa azad universitas islam Khomein 

dengan sampel penelitian 400 orang. Menunjukkan hasil korelasi person bahwa 

orientasi karir kewirausahaan memiliki hubungan yang positif dan bermakna 

dengan variabel: motif berprestasi, toleransi ambiguitas, dan self-efficacy. 

Sebuah study eksperimental dilakukan oleh Weisbrod (2009) yang meneliti 

peran mempengaruhi dan toleransi ambiguitas dalam pengambilan keputusan etis 

dalam dua konteks:  pengaturan pribadi dan organisasi dikalangan mahasiswa 

akutansi dan menemukan bahwa toleransi ambiguitas signifikan mempengaruhi 

keputusan etis di dalam pengaturan pribadi dan organisasi. 

Toleransi ambiguitas telah diteliti dalam beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan keyakinan diri atau kepercayaan pada kemampuan. Sebuah penelitian 

yang dilakukan Endres, Ghowdhury & Milner(2009)  menemukan bahwa toleransi 

ambiguitas memoderasi hubungan antara kompleksitas tugas dan self-efficacy. 

Dalam tugas yang kompleks, individu dengan toleransi ambiguitas yang lebih 

tinggi didapatkan memiliki self-efficacy yang lebih tinggi dan self-efficacy yang 

lebih akurat dari pada individu yang memiliki toleransi ambiguitas yang rendah. 
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Penelitian lainnya yang dilakukan Ghosh dan Ray (1997) menemukan bahwa 

toleransi ambiguitas berpengaruh positif dalam kepercayaan/keyakinan individu 

dalam mengambil keputusan, akan tetapi keyakinan didalam penelitian ini tidak 

disebut sebagai self-efficacy akan tetapi didefinisi sama dengan pinilaian subjektif 

indifidu akan kemampuan dirinya. 

2.2. Kerangka Teoretis 

2.2.1. Pengambilan Keputusan Karir 

2.2.1.1. Pengertian Karier 

 Menurut para ahli, istilah karier memiliki makna yang berbeda-beda 

tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Namun demikian, terdapat 

kesamaan bahwa masalah karier tidak dapat dilepaskan dengan aspek 

perkembangan, pekerjaan, jabatan, dan proses pengambilan keputusan. Atas dasar 

ini, untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang 

hakekat karier, bagian ini akan menjelaskan tentang konsep dasar karier, teori- 

teori perkembangan karier, serta implikasinya terhadap konseling. 

Istilah karir menurut Winkel & Hastuti (2012: 623) merujuk pada pekerjaan 

atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup, yang meresapi 

seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidup 

seseorang. Karir bukan hanya sekedar pekerjaan yang telah dijabat seseorang, 

melainkan suatu pekerjaan atau jabatan yang benar-benar sesuai dan cocok 

dengan potensi diri, sehingga seseorang tersebut merasa senang dengan pekerjaan 

yang dijabatnya dan akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan prestasi 

serta mengembangkan potensi diri. 
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Menurut Gibson dan Mitchell, 2011: 408) menjelaskan bahwa karier adalah 

totalitas dari pengalaman pekeijaan/jabatan seseorang dalam sepanjang hidupnya. 

Dalam arti sempit karier adalah jumlah total dari pengalaman pekeijaan/jabatan 

seseorang dalam kategori pekerjaan umum, seperti sebagai pengajar, akunting, 

dokter, atau sales. 

Definisi menurut Arnold menyebutkan bahwa beberapa aspek karer yang 

lebih objektif, dalam arti bahwa itu dapat diamati dan didefinisikan secaraterbuka 

dan dengan aspek lain yang lebih subjektif dan dipahami yang terbaik dalam hal 

pengalaman secara spesifik dari individu. Pengalaman karier individu tentu saja 

terkait dengan hidup mereka yang mencerminkan kebutuhan mereka yang 

berubah, nilai-nilai, aspirasi dan sikap terhadap pekerjaan (Kidd, 2006: 6-7). 

Gambaran penting lainnya dari definisi ini, yang pertama adalah luasnya posisi 

dalam istilah “Karier” (wirausaha termasuk, misalnya, seperti program pendidikan 

yang berkaitan dengan pekerjaan); dan kedua, kelalaian yang disengaja mengenai 

referensi untuk jenis karier tertentu atau peningkatan status dari waktu ke waktu. 

Karier individu muncul dari interaksi antara individu dengan lembaga dan 

pengalaman di satu sisi, dan menjadi kendala dan memungkinkan memiliki 

kekuatan dalam konteks sosial. Pandangan ini memiliki implikasi penting untuk 

konseling karier: membantu klien menjadi lebih menyadari kemampuan mereka, 

kepentingan dan nilai-nilai kerja tidak dengan sendirinya cukup untuk membantu 

dalam perencanaan karier yang efektif; mereka juga perlu dibantu untuk 

memecahkan karier atau mengenai aturan di tempat kerja ’karena mereka mencari 

peluang atas kehidupan mereka (Bailyn, 1989) dalam Kidd (2006: 8). 
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Selain itu menurut Munandir (1996: 90) menyatakan bahwa karier erat 

kaitannya dengan pekerjaan dan hal memutuskan karier bukanlah peristiwa sesaat, 

melainkan proses yang panjang dan merupakan bagian dari proses perkembangan 

individu. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa karier adalah suatu status dalam jenjang 

pekerjaan atau jabatan seseorang yang sesuai dengan kemampuannya sebagai 

sumber nafkah apa itu berupa mata pencaharian utama ataupun tambahan untuk 

lebih meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupanya. 

2.2.1.2. Teori Kesulitan Pengambilan Keputusan Karier 

 Teori keputusan berlaku untuk situasi yang ditandai dengan: (a) seorang 

individu yang harus membuat keputusan, (b) satu set tujuan individu berusaha 

untuk mencapai, (c) satu set alternatif untuk memilih dari, (d) satu set atribut dan 

faktor bahwa individu memperhitungkan ketika membandingkan alternatif, dan(e) 

perlunya mengumpulkan dan memproses informasi (sering dalam kondisi 

ketidakpastian). Tidak mengherankan, fitur ini juga menjadi ciri kebanyakan 

situasi keputusan karir (Gati &Asher, 2001). Harren (1979) mendefinisikan model 

pengambilan keputusan sebagai "deskripsi dari proses psikologis di mana satu 

mengatur informasi, secara sengaja diantara alternatif yang ada dan membuat 

komitmen untuk suatu tindakan." Definisi ini mencerminkan kognitif, sifat analitis 

model keputusan yang berdiri pada fokus bab ini. Namun demikian, pentingnya 

intuisi, serta aspek emosional dan kepribadian terkait pengambilan keputusan 

karir, untuk tiba di pilihan memuaskan dan percaya diri, telah diakui, dan banyak 

penelitian sekarang dikhususkan untuk memahami pentingnya faktor-faktor ini 
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untuk proses pengambilan keputusan (Saka, Gati, & Kelly, 2008), seperti yang 

dieksplorasi dan diuraikan dalam bagian terakhir dari bab ini. 

Dari sudut pandang kognitif, situasi keputusan berbeda dalam banyak hal, 

termasuk: (a) pentingnya keputusan, (b) informasi yang diperlukan untuk 

keputusan, dan (c) jenis pengolahan informasi yang diperlukan. Bagian ini 

membahas karakteristik ini karena mereka menanggung pada keputusan karir. 

Fitur-fitur berkarakter unik pilihan karir yang menarik besar karena mereka 

berkontribusi pada kompleksitas jenis keputusan dan kesulitan yang terlibat dalam 

membuatnya. Fitur-fitur ini juga cenderung mempengaruhi cara keputusan ini 

dapat difasilitasi. 

Istilah karier menunjukkan sifat developmental dari pengambilan keputusan 

kerja, yaitu bahwa pengambilan keputusan itu merupakan suatu proses, dan bahwa 

proses itu berlangsung sepanjang hayat (Munandir, 1996: 209). Telah disebutkan 

bahwa pengambilan keputusan karier merupakan proses. Pengambilan keputusan 

karier oleh siswa memerlukan data tentang sifat dan kemampuan diri dan 

informasi tentang pekerjaan dan dunia kerja pada umumnya, khususnya pekerjaan 

yang diinginkan. Skorikov, dan Patton dalam Ari (2019) menyatakan bahwa 

persiapan karir di masa remaja adalah awal yang penting untuk karir yang sukses 

pengembangan selama sisa hidup seseorang. 

Konsep taksonomi Kesulitan Membuat Keputusan Karir diprakarsai oleh 

para tokoh psikologi karir yakni Itamar Gati dan Mina Krausz dari Departement 

of Psychology, Hebrew University of Jerusalem Israel dan Samuel H. Osipow, 

Departement of Psychology, Ohio State University. Mereka mengkonstruksi 

indecision atau keraguan karir merupakan cerminan masalah seseorang dalam 
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menentukan pilihan karir. Asumsi yang dikembangkan ialah sebuah model “ideal 

career decision maker” atau pembuat keputusan karir yang ideal, yakni seseorang 

yang sadar akan kebutuhan membuat keputusan karir, memiliki kemauan untuk 

melakukan hal tersebut, dan mampu atau capable untuk membuat keputusan 

secara benar.  

  Pada taksonomi kesulitan membuat keputusan karir, kesulitan 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori dan sepuluh sub kategori. Pertama, lack of 

readiness, didalamnya termasuk empat jenis kesulitan, kedua lack of information 

dan ketiga inconsistent information termasuk didalamnya tiga kategori kesulitan 

yang muncul pada proses membuat keputusan karir.  

Lack of readiness atau kurang kesiapan, terdapat (1) lack of motivation atau 

kurang dorongan untuk terlibat dalam proses membuat keputusan karir. (2) 

indecisiveness atau keraguan terhadap semua tipe pengambilan keputusan, (3) 

dysfunctional mythsatau disfungsional keyakinan, mengarah pada harapan atau 

ekspektasi berlebihan. (4) lack of knowledge about the steps atau kurang 

pengetahuan tentang tahapan proses membuat keputusan karir.  

Lack of information atau kurang informasi, mencakup tiga kategori, (1) lack 

information about self atau kurang innformasi tentang diri, (2) lack information 

about occupations atau kurang informasi tentang pekerjaan, (3) lack information 

about ways of obtaining additional information atau kurang mengetahui cara 

mendapatkan informasi tambahan.  

Kategori terakhir ialah inconsistent information atau informasi tidak 

konsisten di dalamnya termasuk tiga kategori, (1) unreliable information atau 

informasi yang tidak dipercaya, individu sulit mempercayai informasi yang 
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diterima, (2) internal conflicts, konflik dalam diri, (3) eksternal konflik, konflik 

yang melibatkan orang yang berpengaruh.  

kesulitan membuat keputusan karir mencakup sebelum proses membuat 

keputusan berlangsung dan pada saat proses membuat keputusan berlangsung. 

kesulitan membuat keputusan karir terbagi dalam tiga aspek yaitu kurang 

kesiapan, kurang informasi, dan informasi yang tidak konsisten.  

Secara keseluruhan Kesulitan pengambilan keputusan karir adalah ketidak 

mampuan individu untuk malakukan tugas-tugas didalam pengambilan keputusan 

karir yang diindikasikan dengan kurangnya kesiapan untuk terlibat didalam proses 

pengambilan keputusan karir, kurangnya informasi terkait dengan keputusan karir, 

dan ketidak mampuan  untuk mengambil keputusan karir ketika dihadapkan pada  

informasi yang terima tidak konsisten. Taksonomi kesulitan keputusan karir 

mencakup tiga kategori utama yaitu (1) Lack of Readiness; (2) Lack of 

Information; (3) Inconsistent Information). 

2.2.1.3 Pentingnya Pengambilan Keputusan Karir 

 Pambudi, Mulawarman & Japar (2018) menyatakan pergerakan yang cepat 

dari dunia kerja postmodern ditandai dengan perkembangan sains dan Teknologi 

telah berkontribusi pada penampilan bidang baru di dunia kerja,  para siswa sangat 

diharapkan memiliki keterampilan didalam pengambilan keputusan karir untuk 

menghadap perkembangan zaman yang sangat cepat. Akan tetapi menurut 

Tumanggor et al (2018) Perencanaan keputusan karir siswa bukan hanya sekedar 

pekerjaan yang dijabatnya, melainkan suatu pekerjaan yang benar-benar sesuai 

dengan potensi dirinya. Beberapa siswa merencanakan kariernya secara tidak 
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realistis. Mereka membuat rencana karier hanya didasarkan atas kemauan dan 

keinginannya tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. 

 Korohama, Wibowo & Tadjri (2017) peserta didik yang dikategorikan 

remaja memiliki banyak tugas perkembangan untuk  dikembangkan khususnya 

pada bidang karir.  Siswa dalam pencarian mereka untuk karir yang diinginkan 

membutuhkan upaya yang cukup besar, mulai dari perencanaan, menjelajahi, 

pertemuan informasi dan mengkristalkan informasi untuk pilihan karier tertentu 

(Qudsiyah. Wibowo & Mulawarman, 2018). Kebanyakan pilihan karir 

mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, termasuk aspek yang tidak langsung 

berhubungan dengan lingkungan kerja seseorang, seperti hubungan individu 

dengan orang lain yang signifikan, lingkungan sosial mereka, dan sebagainya. 

Penekanan post modem budaya Barat pada nilai-nilai seperti pemenuhan 

diri dan kepuasan pribadi berdampak pada meningkatnya kesadaran individu pada 

pilihan mereka yang pada umumnya berhubungan dengan kesejahteraan mereka. 

Demikian pula, Savickas (2000) disebut post modern dunia kerja sebagai 

kerangka keija untuk membuat makna pribadi dan manajemen diri. Akhirnya, 

konsekuensi keputusan berkarir yang tidak pantas mungkin signifikan, baik 

akhirnya (investasi seseorang dalam pelatihan) dan psikologis frustasi yang 

berasal dari pekerjaan yang tidak memuaskan). Oleh karena itu, tidak 

mengherankan bahwa pengambilan keputusan karir dapat menjadi proses stres 

bagi banyak orang, dan sering dikaitkan dengan peningkatan tingkat kecemasan. 

2.2.1.3. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Karier  

 Faktor pengambilan keputusan karir di ambil dari Teori Krumboltz yang 

disebutkan secara umum. mengenali empat kategori faktor yang mempengaruhi 
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pengambilan keputusan karier seseorang,yaitu faktor-faktor genetik, lingkungan, 

belajar, dan keterampilan menghadapi tugas atau masalah (Munandir, 1996: 97). 

1. Faktor Genetik 

Faktor ini dibawa dari lahir berupa wujud dan keadaan fisik (wajah, jenis 

kelamin, suku bangsa, dan cacat-cacatnya) dan kemampuan. Keadaan diri bisa 

membatasi preferensi atau keterampilan seseorang untuk menyusun rencana 

pendidikan dan akhirnya untuk bekerja. Teori ini mengatakan bahwa orang-

orang tertentu terlahir memiliki kemampuan, besar atau kecil, untuk 

memperoleh manfaat dari pengalaman pergaulannya dengan lingkungan, sesuai 

dengan keadaan dirinya. Kemampuan-kemampuan khusus seperti kecerdasan, 

bakat musik, demikianpun gerak otot, merupakan hasil interaksi predisposisi 

bawaan dengan lingkungan yang dihadapi seseorang. 

2. Kondisi Lingkungan 

Faktor lingkungan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan karier 

berupa kesempatan keija, kesempatan pendidikan dan pelatihan (formal, non 

formal, negeri dan swasta), kebijaksanaan dan prosedur seleksi (peraturan, 

persyaratan, dan sebagainya), imbalan (uang, penghargaan sosial), undang-

undang dan peraturan perburuhan, peristiwa alam (bencana), sumber alam, 

kemajuan teknologi, perubahan dalam organisasi sosial, sumber keluarga, 

sistem pendidikan, (organisasi, kebijaksanaan, keterampilan dan kepribadian 

guru dsb), lingkungan sekitar dan pengalaman belajar. Faktor-faktor ini 

umumnya ada di luar kendali individu, tetapi pengaruhnya bisa direncanakan 

atau tidak bisa direncanakan. 
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3. Faktor Belajar 

Kegiatan yang paling banyak dilakukan manusia adalah belajar. 

Pengalaman belajar ini merupakan tingkah laku dan keputusan orang, antara 

lain tingkah laku pilihan pekerjaan. Setiap orang memiliki pengalaman belajar 

yang khas. Ada dua jenis belajar, yaitu belajar instrumental dan asosiatif. 

Belajar instrumental adalah belajar yang terjadi melalui pengalaman orang 

waktu berada di dalam suatu lingkungan dan ia “mengerjakan” langsung 

(berbuat sesuatu atas, mereaksi terhadap) lingkungan itu, dan ia mendapatkan 

sesuatu sebagai hasil dari tindak perbuatannya itu, yaitu hasil yang dapat 

diamatinya. 

Tiga komponen belajar ini ialah anteseden (yang mendahului peristiwa 

belajar), respons (perbuatan), dan konsekuensi (buah atau hasil perguatan). 

Anteseden ialah segala sesuatu mengenai diri lingkungan, kejadian yang hadir 

sebelum, atau mendahului, dan ada sangkut pautnya dengan perbuatan 

(respons) itu; ciri pribadi, keadaan fisik, kemampuan umum, bakat, 

lingkungan, keadaan, kejadian. Respons perbuatan ialah apa yang dilakukan 

orang, baik yang tampak maupun yang tidak (menyapa orang, menerima 

tawaran, menyetujui pendapat orang, menerima saran). Konsekuensi ialah 

segala apa yang terjadi (pada diri, di luar diri) setelah perbuatan dilakukan atau 

tindakan di ambil, yang kealihatannya langsung sebagai hasil atau akibat, yang 

tidak kelihatan (reaksi dalam diri berupaperasaan atau pikiran, dampak pada 

orang lain). 
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4. Keterampilan Merancang Tugas dan Pengambilan Keputusan Karier 

 Agar dapat pencapaian karir yang optimal Keterampilan didalam 

pengambilan keputusan karir sangat dibutuhkan bagi etiap individu akan tetapi 

tidak semua orang memiliki keterampilan tersebut. Hal ini di buktikan dengan 

penelitian yang dilakukan Zamroni et al (2014) Secara spesifik mengenai 

keterampilan mebuat keputusan karir yang diketahui berdasarkan analisis skala 

keterampilan membuat keputusan karir bahwa dari 67 siswa diketahui bahwa 

1,5% atau 1 siswa sangat terampil dalam mengambil keputusan karir, 35,8% 

atau 24 siswa terampil dalam mengambil keputusan karir, 34,3% atau 23 siswa 

cukup terampil dalam mengambil keputusan karir, 26,9% atau 18 siswa kurang 

terampil dalam mengambil keputusan karir dan 1,5% atau 1 siswa tidak 

terampil dalam mengambil keputusan karir siswa. 

Maka dari itu hal-hal mengenai keterampilan  pengambilan keputusan 

karir dibawah ini perlu diperhatikan. Menurut Krumboltz dan Baker dalam 

Munandir (1996: 101). hal yang penting dalam pengambilan keputusan kerja 

adalah kemampuan untuk; 

a) Mengenal situasi keputusan yang penting. 

b) Menentukan apa keputusan atau tugas yang dapat dikelola dan yang 

realistis. 

c) Memeriksa dan menilai secara cermat dan tepat generalisasi observasi diri 

dan generalisasi pandangan atas dunia. 

d) Menyusun alternatif-alternatif yang luas dan beragam. 

e) Mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang alternatif-alternatif itu. 
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f) Menentukan sumber informasi mana yang paling andal, cermat, dan 

relevan, dan, 

g) Merencanakan dan melaksanakan urutan langkah-langkah pengambilan 

keputusan karier. 

2.2.1.4. Aspek-Aspek KesulitanPengambilan Keputusan Karir 

 Aspek aspek pengambilan keputusan karir mengambil konsep yang  

dikembangkan oleh Gati yang menekankan pada kesultan pengambilan keputusan 

karir.Taksonomi kesulitan pengambilan keputusan karir yang disusulkan oleh 

Gati, Krausz, dan Osipow (1996 : 513) dalam Tofik (2016) didasarkan pada 

tingkat kategorisasi aspek kesulitan membuat keputusan karir. Perbedaan pertama 

adalah antara kesulitan yang timbul sebelum benar-benar memulai proses 

pengambilan keputusan karir dan kesulitan-kesulitan yang muncul selama proses 

tersebut. Pertama, termasuk kesulitan yang melibatkan kurangnya kesiapan untuk 

memasuki proses pengambilan keputusan karir. Kedua, Gati et al. membedakan 

antara kesulitan yang melibatkan kurangnya informasi dan kesulitan dalam 

memanfaatkan informasi yang tersedia karena inkonsistensi informasi. 

Masing-masing tiga kategori utama kesulitan membuat keputusan karir 

(kurang kesiapan, kurang informasi, dan informasi yang tidak konsisten) dibagi 

lagi menjadi aspek kategori kesulitan tertentu, untuk total sepuluh kategori 

kesulitan. Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing aspek kesulitan 

tertentu. 

1. Kurang Kesiapan (Lack of readiness) 

Kesulitan timbul sebelum awal proses membuat keputusan karir ialah 

kurang kesiapan “lack of  readiness”, yakni kurang kesiapan, mencakup tiga 
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indikator kesulitan di dalammnya, diantaranya: (1) kurang dorongan untuk 

terlibat dalam proses membuat keputusan karir, skor tinggi pada indikator ini 

mencerminkan kurang kemauan untuk membuat keputusan karir pada saat ini, 

(2) tidak tegas atau keraguan membuat keputusan, skor tinggi pada indikator 

ini mencerminkan kesulitan umum dalam membuat keputusan, dan (3) 

disfungsional mitos (keyakinan), skor tinggi pada indikator ini mencerminkan 

persepsi yang menyimpang dari proses pengambilan keputusan karir, harapan 

irasional dan pikiran disfungsional tentang hal itu. 

2. Kurang Informasi (Lack Of Information) 

Kurang informasi “lack of information”. Kurangnya informasi mencakup 

empat indikator kesulitan, (1) kurang pengetahuan tentang langkah-langkah 

membuat keputusan karir, skor tinggi pada indikator ini mencerminkan 

kurangnya pengetahuan tentang bagaimana untuk membuat keputusan yang 

bijaksana,  dan khususnya kurang pengetahuan mengenai langkah-langkah 

spesifik yang terlibat dalam proses membuat keputusan karir. (2) kurang 

informasi tentang diri, skor tinggi pada indikator ini  mencerminkan situasi di 

mana seseorang merasa bahwa seseorang tidak memiliki informasi yang cukup 

tentang diri sendiri (misalnya, tentang preferensi karir, kemampuan, dan lain-

lain) (3) kurang informasi tentang pekerjaan (misalnya, pilihan perguruan 

tinggi, jurusan, dan pekerjaan), skor tinggi pada indikator ini mencerminkan 

kurang informasi mengenai peluang yang ada pada pilihan karir (apa alternatif 

yang ada dan/atau apa karakteristik setiap altrnatif), dan (4) kurangnya 

informasi tentang cara memperoleh informasi, skor tinggi di daerah ini 
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mencerminkan kurangnya informasi tentang cara memperoleh informasi atau 

bantuan tambahan yang dapat memfasilitasi pengambilan keputusan.  

Nathan & Hill, (2012) mendukung bahwa individu yang mencari 

konseling karir sering kali tidak dapat membuat keputusan karir karena konseli 

tidak memiliki informasi yang dibutuhkan sebagai dasar penentuan pilihannya, 

konseli juga mungkin kurang memahami dirinya sendiri. Sementara itu (Gati & 

Saka dalam Sidiropoulou, et al (2012) mengungkapkan bahwa konseli kurang 

berfikir positif dalam mempersepsikan dirinya dan kurang pengetahuan 

pengetahuan tentang unsur-unsur yang membentuk kepribadian individu, 

seperti minat dan kemampuan. Hal tersebut mendorong individu mengalami 

kebingungan dan menghambat proses pembuatan keputusan (Sampson, Selain 

itu kurangnya informasi tentang pekerjaan, alternatif pilihan, dan cara 

memperoleh informasi serta pengetahuan tentang langkah-langkah membuat 

keputusan karir, merupakan kesulitan yang sisertai dengan keraguan dalam 

memilih suatu pekerjaan. Kemudian kurang informasi yang benar mengenai 

pasar tenaga kerja dapat menimbulkan kebingungan. 

3. Informasi yang Tidak Konsisten (Inconsisten Information) 

Aspek kesulitan berikutnya ialah informasi tidak konsisten “inconsistent 

information”, mencakup (1) informasi yang tidak dapat diandalkan, meliputi 

informasi tentang preferensi, kapabilitas, dan pilihan pekerjaan yang relevan, 

skor tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa individu merasa bahwa dia 

memiliki informasi yang bertentangan tentang dirinya sendiri atau tentang 

pekerjaan yang dianggap cocok untuk dirinya,  (2) konflik yang bersumber dari 

dalam diri (konflik internal), skor tinggi pada indikator ini mencerminkan 
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keadaan kebingungan internal. Konflik internal tersebut dapat berasal dari 

kesenjangan antara preferensi dengan kapabilitas individu, yakni kesulitan 

dalam mengkompromikan berbagai faktor pandangan individu yang dianggap 

penting, tetapi beberapa faktor ini tidak kompatibel atau cocok satu sama lain, 

dan (3) konflik eksternal atau konflik yang melibatkan orang lain (significant 

other). Skor tinggi pada indikator ini dapat menunjukkan kesenjangan antara 

preferensi individu dan preferensi yang disuarakan oleh orang lain (significant 

other) kepadanya, atau kontradiksi antara pendapat dari dua orang lain yang 

signifikan. 

Sidiropoulou et al. (2012:119) yang mengungkapkan dalam banyak 

kasus, seseorang yang mengalami kesulitan membuat keputusan karir 

disebabkan karena faktor individu itu sendiri atau dari tekanan pihak ketiga 

maupun faktor eksternal, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Konflik internal 

terdiri dari tiga jenis, yaitu: a) tipe konflik pendekatan-pendekatan“approach-

approach”. Konflik semacam ini dialami oleh individu ketika dia 

menginginkan dua hal kontras secara simultan dan pada tingkat yang sama. b) 

tipe konflik penghindaran-penghindaran “avoidance- avoidance”. Konflik ini 

disebabkan karena dua hal yang kontras tidak diinginkan secara simultan untuk 

individu dan pada tingkat yang sama. c) tipe konflik pendekatan-penghindaran 

“approach-avoidance” konflik ini diungkapkan ketika objek yang sama 

memprovokasi kekuatan kompulsif dan menarik individu pada waktu yang 

sama (Dimitropoulos dalam Sidiropoulou et al. (2012 : 119)). 

Lebih lanjut (Brown & Rector, 2008 : 394) menjelaskan kurang kesiapan 

sangat berpengaruh sebelum terlibat dalam proses membuat keputusan, 
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sedangkan kurang informasi dan informasi yang tidak konsisten sangat 

berpengaruh selama tindakan pengambilan keputusan. Masing-masing tiga 

faktor kognitif atau informasi utama lebih lanjut dipecahkan menjadi hirarkis 

subfaktor. Dengan demikian individu atau seseorang yang tidak siap untuk 

membuat keputusan dapat terhalang karena keraguan umum (ketidaktegasan), 

keyakinan (beliefs) dalam disfungsional mitos karir, atau hanya karena kurang 

dorongan untuk membuat keputusan. Demikian pula orang-orang yang terjebak 

dalam proses membuat keputusan karena kurangnya informasi mungkin 

kekurangan informasi tentang diri atau pekerjaan, mungkin memerlukan 

informasi mengenai proses membuat keputusan karir, atau mungkin tidak tahu 

bagaimana untuk mengumpulkan informasi tambahan. Akhirnya, orang-orang 

yang berurusan dengan informasi yang tidak konsisten mungkin mendapat 

informasi dari orang lain tidak dapat diandalkan atau mengalami internal atau 

eksternal konflik.   

2.2.1.5. Pengambilan Keputusan Karir dan Implikasi terhadap Bimbingan 

dan Konseling 

Pengambilan keputusan karir merupakan hal yang sangat penting bagi siswa. 

Karena dengan pemngambilan keputusan karir yang efektif akan menentukan 

masa depan individu tersebut. Tolbert dalam (Manrihu, 1992:33) mengatakan 

bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses sistematik dimana berbagai 

data digunakan dan dianalisis atas dasar prosedur-prosedur yang ekspelisit, dan 

hasil-hasilnya dievaluasi sesuai dengan yang diiginkan. 

Didalam pengambilan keputusan tentunya tidak dapat dilakukan kecuali 

kalau ada lebih dari satu pilihan atau pilihan alternative yang ada pada diri siswa. 
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Jadi ketika siswa dihadapkan pada proses pengambilan keputusan karir,siswa 

pastinya harus mampu menentukan dan menseleksi dari dua kemungkinan pilihan 

bahkan lebih. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua siswa mampu 

melaksanakan pegambilan keputusan dengan baik dikarenakkan berbagai macam 

problem yang dialami oleh mereka. Menurut Fasha, Sinring & Aryani (2015) 

Kematangan dan keputusan karir siswa adalah permasalahan yang seringkali 

dihadapi oleh siswa pada umumnya sebagian besar dari karena mereka belum 

mampu untuk memilih dan memutuskan arah pilihan karirnya ke depan.Banyak 

faktor yang menyebabkan ketidak mampuan siswa dalam pengambilan keputusan 

karir diantaranya kitidaktahuan siswa tentang karir yang akan di pilih, kurang/ 

tidak adanya pengarahan karir yang didapat, minimnya informasi tentang karir, 

tidak yakin dengan pilihan karir, dan lain-lain. akibatnya , mereka dalam 

pengambilan keputusan karir terkadang ikut-ikutan teman, ikut saran guru, 

mengikuti pilihan orang tua. Siswa tidak mengambil keputusan sesuai dengan 

keinginannya, bakat, minat, dan kemampuan. Sehingga pengambilan keputusan 

karir akan tidak efektif.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lathifah 2011 dalam Hartinah (2015) 

di SMA Negeri Malang, ia menyimpulkan bahwa “kurangnya informasi atau 

pengetahuan tentang karir ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya 

pengenalan bimbingan atau layanan karir dan penilaian karir sehingga berdampak 

pada ketidak mandirian siswa dalam menentukan pilihan karir mereka”. Apabila 

informasi dan pemahaman tentang karir sudah dipahami sejak dini, maka 

diharapkan siswa memiliki kenyakinan dalam memilih penjurusan, program studi 

https://scholar.google.co.id/citations?user=93F7lm8AAAAJ&hl=id&oi=sra
https://scholar.google.co.id/citations?user=YLv6AHwAAAAJ&hl=id&oi=sra
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diperguruan tinggi maupun memiliki pandangan dalam memilih pekerjaan setelah 

lulus SMA. 

Maka pelayanan bimbingan dan konseling disekolah dalam membantu 

kesulitan pengambilan keputusan karir yang dialami siswa disekolah merupakan 

hal yang sangat penting. Hendrik, Wibowo & Tadjri (2014) Bimbingan dan 

Konseling yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan juga memiliki 

peran utama untuk meningkatkan kematangan karir pada diri siswa. Dalam 

konteks ini, layanan bimbingan dan konseling yang tepat diberikan adalah layanan 

baik kelompok maupun individu. 

Untuk layanan bantuan terhadap pengmbilan keputusan karir siswa menurut 

Nathan dan Hill (2012:46) sebagian besar siswa yang mengalami masalah dalam 

membuat keputusan karir karena tidak memiliki ide yang jelas tentang kekuatan 

dan kelemahannya. Ia juga menambahkan dalam proses bantuan layanan 

bimbingan dan konseling kepada siswa  Rational-Emotive Terapy memiliki 

kerangka kerja yang berguna untuk ditawarkan ketika mengkaji masala-masalah 

pengambilan keputusan karir. 

2.2.2. Self-efficacy Career 

2.2.2.1. Pengertian Self-Efficacy Career 

 Self-efficacy sebenarnya adalah inti dari teori social cognitive yang 

dikemukakkan oleh Albert Bandura yang menekankan peran belajar 

observasional, pengalaman sosial, dan determinisme timbal balik dalam 

pengembangan kepribadian. Menurut Bandura (dalam Feist at al, 2017:212) self-

efficacy adalah keyakinan seseorang dalam kemampuan untuk melakukan suatu 

bentuk kontrol terhadap fungsi itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. 



41 

 

Bandura juga menggambarkan self-efficacy sebagai penentu bagaimana orang 

merasa, berfikir, memotivasi diri, dan berperilaku (Bandura, 1997). 

Bandura (1997) menyebutkan “Perceived self-efficacy refers to beliefs in 

one's capabilities to organize and executa the courses of action required to 

produce given attainments". Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa efikasi 

diri merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan 

melaksanakan serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil 

yang ingin dicapai. Efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap 

kemampuannya bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengatur dan 

menyelesaikan tugas tertentu. Setiap orang telah dibekali potensi, oleh karena itu 

setiap individu harus yakin bahwa setiap individu memiliki kemampuan. 

Self-efficacy sebagai persepsi mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi 

dalam situasi tertentu, efikasi diri berbuhungan dengan keyakinan bahwa diri 

memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan (Bisri, Purwanto & 

japar, 2018). Self-efficacy menurut Alwisol (2004 :288) tidak diperoleh, diubah, 

tingkatkan atau diturunkan, melaui salah satu kombinasi empat sumber yakni 

pengalaman menguasai prestasi, pengalaman vikarius, persuasi sosial, dan 

pembangkitan emosi. Menurut Schunk et al dalam Aliem, Sugiharto & Awalya 

(2019) mengusulkan bahwa self-efficacy adalah penilaian seseorang akan 

kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai berbagai bentuk perangkat tindakan. 

 Penerapan Teori self-efficacy untuk Karir Pada 1981, Hackett dan Betz 

mengembangkan teori career self-efficacy dengan menerapkan konsep self-

efficacy untuk perilaku yang berhubungan dengan karier. Karier dapat 
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didefinisikan sebagai kombinasi dan urutan peran pekerjaan yang dialami 

seseorang di sepanjang perannya seumur hidup (Super, 1980). Self-Efficacy 

career, di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai  penilaian seseorang akan 

kemampuan mereka untuk melakukan perilaku karier dalam kaitannya dengan 

pengembangan karir,  pilihan, dan penyesuaian (Anderson & Betz, 2001). 

 Keyakinan career self-efficacy dapat mengarah pada penghindaran atau 

motivasi terhadap perilaku karir (Betz & Taylor, 2001). Career self-efficacy yang 

rendah dapat menyebabkan orang untuk itu menunda-nunda membuat keputusan 

karier, dan dapat menunda mereka untuk tidak melanjutkan keputusan setelah itu 

dibuat (Betz, 1992). Bahkan jika keyakinan self-efficacy karier rendah 

berdasarkan penilaian yang realistis dan akurat dari kemampuan atau pengalaman 

masa lalu individu, sering mengarah pada kurangnya kesadaran penuh akan 

potensinya berhasil mengejar karir yang berbeda (Betz & Hackett, Dalam Natha 

(2007).  

 Di sisi lain, Individu career self-efficacy yang tinggi cenderung 

memvisualisasikan kesuksesan untuk diri mereka sendiri dan mencari dukungan 

positif dan hasil untuk ambisi karier mereka (Bandura, 1997). Secara umum, 

semakin tinggi career self-efficacy, semakin besar tujuan karier dan tantangan 

yang akan ditetapkan orang untuk diri mereka sendiri, dan semakin kuat 

komitmen mereka bagi mereka (Bandura, 1997). Akibatnya, keyakinan self-

efficacy career yang rendah harus ditantang dan ditingkatkan, sedangkan self-

efficacy career yang tinggi harus didukung dan diperkuat. Meningkatan self-

efficacy dan harapan hasil (outcome expectations) karir dapat membantu siswa 
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menghadapi resiko dan permasalahan dalam menentukan pilihan untuk memasuki 

dunia karir serta harapan di masa depan (Ana, Wibowo & Wagimin, 2017). 

 Selain itu, career self-efficacy dianggap penting untuk pekerjaan yang 

sukses kinerja, dan dapat sangat memengaruhi perilaku kerja tanpa memandang 

pengetahuan dan keterampilan  Nesdale dan Pinter (2000) menemukan bahwa 

lintas budaya  yang  berbeda  self-efficacy  adalah  signifikan alat prediksi 

kemampuan individu untuk terus mencari pekerjaan.  Sadewi, wibowo & Sigiyo 

(2018) dalam penelitiannya menyebutkan Self-efficacy berfokus pada komponen 

kepercayaan diri yang dimiliki seseorang dalam melakukan tugasnya termasuk 

pengambilan keputusan karir. Untuk bisa menentukan kariersecara tepat, siswa 

perlu percaya diri dalam membuat pilihan berdasarkan pilihan mereka. 

kemampuan.Career Self-efficac yjuga telah ditemukan menjadi salah satu 

prediktor terbaik dari banyak perilaku karier awal, seperti mencari pekerjaan. 

Dengan demikian Dapat disimpulkan secara keseluruhan  self-efficacy career 

adalah keyakinan atau kepercayaan individu terhadap kemampuannya untuk 

mengatur dan melaksanakan tugas karir yang harus dilalui dengan melaksanakan 

serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang ingin 

dicapai dalam hal ini adalah Karir. 

2.2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self-efficacy 

Untuk menumbuhkan self-efficacy dalam diri terdapat bebrapa faktor yang 

mempengaruhi. Untuk menumbuhkan self-eficacy  tidak terlepas dri pengaruh 

faktor-faktor baik eksternal maupun internal pada individu. Menurut Bandura, 

(1997) self-efficacy dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat hal, yaitu: 
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1. Pengalaman Menguasai Sesuatu (Mastery Experience) 

Pengalaman menguasai sesuatu yaitu performa masa lalu. Secara umum 

performa yang berhasil akan menaikan self-efficacy individu, sedangkan 

pengalaman pada kegagalan akan menurunkan. Setelah self-efficacy kuat dan 

berkembang melalui serangkaian keberhasilan, dampak negatif dari kegagalan-

kegagalan yang umum akan terkurangi secara sendirinya. Bahkan kegagalan-

kegagalan tersebut dapat diatasi dengan memperkuat motivasi diri apabila 

seseorang menemukan hambatan yang tersulit melalui usaha yang terus-

menerus. 

2. Verbal persuasion (persuasi verbal) 

 Persuasi verbal dari masyarakat dapat meyakinkan seseorang bahwa 

mereka memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil. Ketika menghadapi 

masalah, orang-orang yang dibujuk secaara lisan bahwa mereka memiliki akan 

kemampuan akan cenderung untuk memobilisasi upaya yang lebih besar dan 

mempertahankannya dari pada jika mereka berhenti atau ragu terhadap diri dan 

memikirkan kekurangan pribadi. 

3. Vicarious experience (pengalaman orang lain) 

Efikasi seseorang dipengaruhi oleh orang lain yang dijadikan sebgai 

model orang tersebut. Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan 

kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan 

meningkatkan self-efficacy individu dalam mengerjakan tugas yang sama. 

Begitu pula sebaliknya, pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan 

menurunkan penilaian individu mengenai kemmapuan dan individu akan 

mengurangi usaha yang dilakukan. 
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4. Kondisi fisik dan Emosional 

Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi perfora, saat seseorang 

mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan akut, atau tingkat stres yang 

tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah. 

2.2.2.3. Dimensi Efficacy Diri (self-efficacy) 

Self-efficacy pada diri individu tidaklah sama, Setiap individu memiliki self-

efficacy yang berbeda-beda satu sama lainnya. Menurut Bandura (dalam Ghufron, 

2010:88), efikasi diri pada diri tiap individu akan berbeda antara satu individu 

dengan yang lainnya berdasarkan tiga dimensi, yaitu: 

1. Tingkat (level) 

 Dimensi level berhubungan dengan taraf kesulitan tugas. Dimensi ini 

mengacu pada taraf kesulitan tugas yang diyakini individu akan mampu 

mengatasinya. Tingkat efikasi diri seseorang berbeda satu sama lain. Tingkat 

efikasi diri seseorang berbeda satu sama lain. Tingkatan kesulitan dari sebuah 

tugas, apakah sulit atau mudah akan menentukan efikasi diri (Bandura, 

1997:42). Tingkat keyakinan diri ini akan mempengaruhi pemilihan aktivitas, 

jumlah usaha, serta ketahanan siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan 

aktivitas, jumlah usaha, serta ketahanan siswa dalam menghadapi dan 

menyelesaikan tugas yang dijalaninya Pada suatu tudas atau aktivitas, jika 

tidak terdapat sesuatu halangan yang berarti untuk diatasi, maka tugas tersebut 

akan sangat mudah dilakukan dan semua orang pasti mempunyai efikasi diri 

yang tinggi pada permasalahan ini. 

Keyakinan individu berimplikasi pada pemilihan tingkah laku 

berdasarkan hambatan atau tingkat kesulitan suatu tugas atau aktivitas. 
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Individu terlebih dahulu akan mencoba tingkah laku yang berada di batas 

kemampuannya. Rentang kemampuan individu dapat dilihat dari tingkat 

hambatan atau kesulitan yang bervariasi dari suatu tugas atau aktivitas tertentu. 

2. Kekuatan (strength)  

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau 

pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah 

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. 

Sebaliknya, pengaharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan 

dalam usahanya. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang 

menunjang. Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level, 

yaitu semakin tinggi level taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang 

dirasakan untuk menyelesaikannya. 

3. Generalisasi (generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana 

individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin 

terhadap kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi 

tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. 

Pada akrtikel Bandura yang beijudul guide for Contructing Self-Efficacy 

Scales menjelaskan bahwa ketiga dimensi tersebut paling akurat untuk 

menjelaskan self-efficacy seseorang. 

4. Peranan self-efficacy 

Self-efficacy memiliki peranan yang sangat penting terhadap diri 

individu, self-efficacy memengacu pada keyakinan individu akan kemampuan 

mereka dalam melakukan tugas-tugas perkembangan dalam hal ini berkaitan 
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dengan keputusan kari. Menurut Pajares (2006) efikasi diri yang kuat akan 

meningkatkan hasil yang dicapai dan kesejahteraan individu dalam berbagai 

cara, yaitu; 

a) Individu yang mempunyai efikasi diri yang tinggi akan berusaha 

menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, karena mereka menganggapnya 

sebagi tantangan yang harus dilewati. 

b) Efikasi diri yang kuat akan menjadikan individu lebih berminat dan lebih 

menaruh perhatian terhadap tugas yang dikerjakan dan akan meningkatkan 

usaha apabila mengalami kegagalan. 

c) Individu dengan efikasi diri yang tinggi akan menganggap kegagalan 

adalah sukses yang tertunda sehingga akan cepat pulih dari trauma 

kegagalan yang dialami. 

d) Apabila berhadapan dengan situasi yang sulit, mereka memiliki keyakinan 

bahwa akan dapat mengendalikan situasi. 

e) Dengan efikasi diri yang tinggi, seseorang dapat mengeluarkan kemampuan 

yang terbaik dari dirinya, mengurangi stress dan mengurangi 

kecenderungan depresi. 

2.2.2.4 Aspek-Aspek Self-Efficacy Career 

 Taylor & Betz yang pertama kali mengembangkan instrumen untuk 

mengukur self-efficacy career decision Scale menjelaskan terdiri dari 5 aspek. 

Taylor & Betz (1983) merujuk teori dasar yang dikemukakan oleh Bandura 

(1977, dalam Taylor & Betz, 1983) yakni teori self-efficacy. Aspek/domain 

perilaku yang relavan dengan proses pengambilan keputusan karir dijabarkan 

kedalam lima aspek yakni: 
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(1) Self-apprasial (penilaian diri) 

Aspek ini menjelaskan bagaimana gambaran self-efficacy siswa melalui 

peilaian terhadap diri individu sendiri. Artinya siswa akan memiliki efikasi 

diri tinggi atau rendah ditentukan dari penilaian individu tersebut terhadap 

dirinya sendiri.  

(2) Occupational information (informasi bidang karir) 

Aspek kedua self-efficacy menggambarkan tinggi rendahnya self-

efficacy siswa dilihat dari pengumpulan informasi  tentang bidang karir yang 

diminati. Dimensi ini melihat seberapa jauh siswa yakin akan kemampuannya 

untuk bidang karir tertentu dengan mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan.  

(3) Goal selection (seleksi tujuan) 

Aspek ini menggambarkan self-efficacy siswa dilihat dari keyakinan 

terhadap tujuan yang akan dicapai pada bidang karir yang diminati. Dimana 

siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan merasa percaya bahwa 

tujuan pada bidang karir tertentu pasti dapat diwujudkannya.  

(4) Planning for the future (perencanaan masa depan) 

Aspek ini menjelaskan bagaimana siswa memiliki keyakinan terhadap 

rencana masa depan yang akan dibuat untuk memilih bidang karir tertentu. 

Siswa yang memiliki self-efficacy tinggi akan percaya bahwa rencana masa 

depan yang dibuat mampu diwujudkan.  

(5) Problem solving  

Aspek terakhir menggambarkan  keyakinan siswa akan mampu 

menyelasaikan masalah dengan baik, siswa yang memiliki self-efficacy tinggi 
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merasa mampu memecahkan masalah yang dihadapi, sedangkan siswa yang 

memilki self-efficacy rendah merasa tidak mampu memecahkan masalah 

yang dihadapi.  

Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek self-efficacy career maka 

dapat disimpulkan bahwa  self-apprasial, occupational information, goal 

selection, planning for the future, Problem solving merupakan aspek-aspek 

yang mempengruhi self-efficacy Career dalam menentukan keputusan karir.  

2.2.2.5 Self-efficacy Career dan Implikasi Terhadap Bimbingan dan 

Konseling 

 Self-efficacy merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh siswa 

terutama dalam keputusan  karir, Self-efficacy yang tinggi membantu membuat 

perasaan tenang dalam mendekati tugas dan kegiatan yang sulit (setiawan, 

Sugiharto & Purwanto, 2015; Ardiyanti & Alsa ,2015; Ardiyanti, 2015). Faktor 

kepribadian dan faktor konteks pekerjaan yang diinginkan berpengaruh terhadap 

perencanaan karir seseorang (Rogers, M.E. et al: 2008). Sehingga dalam 

pengambilan keputusan karir individu sangat terkait dengan kepribadiannya. Salah 

satunya adalah keyakinan diri (self-efficacy). Keyakinan kemampuan seseorang 

dapat membantu menentukan hasil yang diharapkan, karena individu yang 

memiliki rasa confident yang tinggi lazimnya akan cenderung sukses. 

Efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya bahwa 

setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengatur dan menyelesaikan tugas 

tertentu. Setiap orang telah dibekali potensi, oleh karena itu setiap individu harus 

yakin bahwa setiap individu memiliki kemampuan. Maka dari itu bimbingan dan 

konseling yang berfungsi memberikan pelayanan dan bantuan terrhadap individu 
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agar dapat berkembang dengan optimal dan mampu mengaktualisasikan diri harus 

menumbuhkan keyakinan/ self-efficacy career dalam diri siswa. Sehingga siswa 

memiliki keyakinakan karir dalam dirinya sesuai potensi dan kemampuan yang 

dimilikinya. Konselor disekolah sebagai tenaga professional harus mampu 

memberikan pelayanan yang optimal terhadap siswa  dengan bebagai intervensi, 

dan inovasi agar setiap anak memiliki self-efficacy dalam dirinya. Self-efficacy 

career  merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh siswa. Karena apabila 

siswa memiliki self-efficacy yang tinggi mereka akan yakin dengan kemampuan 

yang mereka miliki dan mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka 

didalam pengambilan keputusan karir. 

2.2.3. Toleransi Ambiguitas Keputusan Karir 

2.2.3.1. Defenisi Toleransi Ambiguitas 

 Konsep toleransi ambiguitas (TA), yang pada awalnya dikembangkan oleh 

Frenkel-Brunswik (1948), telah menarik banyak penelitian selama 60 tahun 

terakhir.  Toleranasi ambiguitas secara umum telah dipahami sebagai variabel 

kepribadian atau faktor perbedaan individual dan telah digunakan dalam berbagai 

bidang terapan, termasuk psikologi Klinis, obat-obatan, dan perilaku Organisasi. 

Toleransi ambiguitas mengacu pada cara orang memahami, menafsirkan, 

dan bereaksi terhadap situasi yang ambigu, yaitu. situasi yang mengandung 

banyak kebaruan, kompleksitas, kontradiksi dan / atau kurangnya struktur. Orang 

yang tidak toleran terhadap ambiguitas memandang dan menafsirkan peristiwa 

dan gagasan yang ambigu sebagai sumber ketidak nyamanan atau ancaman 

psikologis. mereka cenderung membela diri, mundur dan menghindari pertemuan 

dengan ambiguitas. Individu yang toleran terhadap ambiguitas lebih suka 
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mencoba memahami atau mengatasinya, menahan ketidakpastian. mereka dapat 

mentolerir ketidak nyamanan dari situasi ambigu yang cukup lama untuk 

menemukan solusi yang lebih tepat dan memadai. 

Menurut Furnham dan Ribchester (1995 :179-199) Ambiguitas toleransi 

(AT) mengacu pada cara individu (atau kelompok) memandang dan memproses 

informasi tentang situasi atau rangsangan yang ambigu ketika dihadapkan 

dengan suatu berbagai petunjuk yang tidak dikenal, kompleks, atau tidak selaras. 

AT adalah variabel yang seringdisusun pada skala unidimensional. Orang dengan 

toleransi ambiguitas yang rendahmengalami stres, bereaksi secara prematur, dan 

menghindari rangsangan yang ambigu. Di sisi lainskala ekstrim, bagaimanapun, 

orang dengan toleransi tinggi untuk ambiguitas mempersepsikansituasi / 

rangsangan yang mendua seperti yang diinginkan, menantang, dan menarik dan 

tidak ada yang menyangkal atau mendistorsi kompleksitas ketidak sesuaian 

mereka. 

Awal definisi ambiguitas dianggap ketidakpastian dalam kehidupan nyata. 

Dalam definisi seperti itu, ambiguitas digambarkan sebagai  sesuatu yang 

disebabkan oleh sifat isyarat tersedia dalam konteks atau stimulus yang diberikan. 

McLain (2015) misalnya, mendefinisikan ambiguitas tidak memiliki informasi 

yang memadai tentang konteks. Menurut Budner situasi ambigu dapat dari tiga 

jenis: situasi baru, situasi yang kompleks, dan situasi yang kontradiktif. Ini adalah, 

masing-masing, di mana tidak ada isyarat yang cukup atau tidak ada, di mana ada 

terlalu banyak isyarat, dan di mana isyarat tidak mudah untuk membedakan. lebih 

lanjut Norton merangkum penyebab ambiguitas sebagai 1) beberapa arti, 2) 

ketidakjelasan, ketidaklengkapan, atau fragmentasi, 3) probabilitas, 4) tidak 
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terstruktur, 5) kurangnya informasi, 6) ketidakpastian, 7) inkonsistensi dan 

kontradiksi , dan 8) tidak jelas (dalam Erten dan Topkaya, 2009).  

Berdasarkan model Budner (1962) tentang toleransi ambiguitas (yaitu, 

toleransi untuk informasi yang tidak dikenal, kompleks, atau tidak konsisten), Xu 

Dan Tracey (2015b) mendefenisikan toleransi ambiguitas keputusan karir sebagai 

evaluasi dan tanggapan orang terhadap informasi yang tidak dikenal, kompleks, 

atau tidak konsisten dalam karier pengambilan keputusan. Individu dengan tingkat 

toleransi ambiguitas keputusan karier yang tinggi cenderung merasa nyaman 

dengan informasi yang tidak pasti selama proses pengambilan keputusan karir dan 

menganggapnya menarik dan bahkan diinginkan, sementara individu tingkat 

ambiguitas keputusan karier yang rendah, toleransi cenderung untuk menemukan 

informasi yang tidak pasti dalam pengambilan keputusan karir yang memicu 

kecemasan dan memilih untuk menghindarinya atau bereaksi secara prematur. 

Informasi asing dalam pengambilan keputusan karir mengacu pada situasi dalam 

proses pengambilan keputusan karir di mana informasi yang ditemui adalah baru 

bagi para pengambil keputusan. 

 Lebih lanjut Xu dan Tracey dalam Park (2018) mendefenisikan toleransi 

ambiguitas keputusan karir sebagai jenis toleransi ambiguitas domain-spesifik 

yang mengacu pada evaluasi individu dan respon terhadap situasi tak terduga. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa toleransi ambiguitas 

keputusan karir merupakan sikap individu dalam menanggapi situasi yang ambigu 

tentang keputusan karir. informasi yang baru, kekompleksitas pilihan karir, dan 

ketidak konsistenan informasi. 
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Ambiguitas toleransi (AT) terdiri dari "kemampuan untuk hidup" dengan 

ambiguitas (Stoycheva, 2003), untuk mengatasi rangsangan atau dengan situasi 

yang tidak jelas terstruktur, yang baru dan kompleks (Radant, 2008). Individu 

yang tidak mentolerir ambiguitas memandang dan menafsirkan situasi ambigu 

sebagai sumber ketidaknyamanan psikologis dan mereka cenderung menghindari 

yang terakhir. Selain itu, mereka bereksperimen dengan efektifitas negatif yang 

kuat seperti stres dan kecemasan. Individu yang lebih toleran terhadap ambiguitas 

memiliki kemampuan untuk mentolerir perasaan cemas dan tidak pasti. Reaksi 

afektif kurang intens dan bervariasi. Mereka memahami dan menafsirkan situasi 

yang ambigu lebih memadai, lebih realistis, tanpa merusak kompleksitas masalah. 

2.2.3.2. Faktor-Faktor Toleransi Ambiguitas Keputusan Karir 

 Toleransi ambiguitas merupakan kemampuan untuk berfungsi secara 

rasional dan tenang dalam situasi di mana interpretasi dari semua rangsangan 

tidak jelas ”. Orang toleran lebih bisa mentolerir perasaan cemas dan tidak pasti. 

Mereka akan memahami dan menafsirkan situasi ambigu yang lebih memadai, 

dengan cara yang realistis, tanpa menyangkal atau mendistorsi bagian dari 

kompleksitasnya. Orang-orang yang toleran cenderung menguraikan perilaku 

yang lebih adaptif dan terkoordinasi dengan lebih baik.  

Mereka dapat menahan ketidaknyamanan situasi ambigu cukup lama untuk 

mengakomodasi dan menghasilkan respons yang lebih tepat dan fleksibel. 

Disimpulkan bahwa individu yang toleran harus berkinerja baik dalam situasi 

rumit yang baru. Namun, individu yang tidak toleran cenderung untuk 

menghindari atau menyerah ketikamenghadapi situasi yang ambigu. 

Menurut  Xu dan Tracey (2015b) karir keputusan ambiguitas toleransi 
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(CDAT) menunjukkan struktur tiga-faktor, antara lain : 

1. Preferensi, menggambarkan kecenderungan individu untuk merasa tertarik dan 

bersemangat untuk ambiguitas dalam pengambilan keputusan karir. 

2. Toleransi, menggambarkan kecenderungan individu untuk merasa penerimaan 

untuk ambiguitas dan kompeten dalam menghadapi ambiguitas dalam 

pengambilan keputusan karir. 

3. Keengganan, menggambarkan kecenderungan individu untuk menghindari dan 

menarik diri dari ambiguitas dalam pengambilan keputusan karir. 

 Maka dapat disimpulkan ketiga hal diataslah yang mendasari rendah atau 

tingginya toleransi ambiguitas seseorang individu didalam keputusan karir dan 

berbedanya tingkat toleransi ambiguitas antara individu satu dengan individu 

lainnya. ketika individu bereaksi menunjukkan ketertarikan, bersemangat, 

menerima, memiliki kompeten menghadapi  sesuatu informasi yang ambigu maka 

dia dapat dikata toleran terhadap ambiguitas keputusan karir atau memiliki 

toleransi ambiguitas keputusan karir yang tinggi. Dan apabila individu memiliki 

kecenderungan untuk menghindari dan menarik diri dari ambiguitas dalam 

pengambilan keputusan karir maka mereka dapat dikatan intoleran terhadap 

situasi ambiguitas keputusan karir atau memiliki toleransi ambiguitas keputusan 

karir yang rendah. 

2.2.3.3. Situasi Ambigu Dalam Pengambilan Keputusan Karir 

Didalam keputusan karir tidak terlepas dari situasi ambigu, individu sering 

dihadapkan pada informasi tentang karir yang tidak jelas dan sering dihadapkan 

pada bebrapa pilihan karir, yang menyebabkan siswa tidak mampu untuk 

melaksanakan tugas-tugas pengambilan keputusan karir. Ada beberapa hal situasi 
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ambigu yang dihadapi individu didalam pengambilan keputusan karir. Antara lain 

sebagai berikut :  

1. Novelty (kebaruan) 

Novelty dalam pengambilan keputusan karir merujuk pada situasi dalam 

proses pengambilan keputusan karir di mana informasi yang dihadapi adalah 

baru kepada para pembuat keputusan. Biasanya pengambilan keputusan karir 

melibatkan proses eksplorasi karir di mana individu mengumpulkan informasi 

mengenai atribut mereka dan pekerjaan potensial yang sesuai dengan minat 

mereka. Sangat mungkin bahwa mereka dapat menemukan informasi baru 

tentang diri atau dunia kerja dalam proses ini yang belum mereka sadari atau 

dengar sebelumnya. Sumber lain yang berkontribusi terhadap ketidaktahuan 

adalah kebutuhan untuk mempelajari keterampilan pengambilan keputusan 

baru. Situasi ini terjadi lebih sering dengan individu yang baru dalam 

pengambilan keputusan karir, karena mereka mungkin tidak memiliki 

pengalaman sebelumnya dengan membuat keputusan penting untuk hidup 

mereka. Namun, bahkan pembuat keputusan karir yang berpengalaman dapat 

menghadapi tantangan ketika keadaan hidup mereka berubah secara dramatis 

dan mereka tidak bisa begitu saja menerapkan formula pengambilan keputusan 

yang biasa digunakan. 

2. Kompleksitas 

Kompleksitas dalam pengambilan keputusan karir merujuk situasi dalam 

proses pengambilan keputusan karir di mana ada sejumlah besar informasi 

yang berbeda dan terhubung dengan diperhitungkan secara bersamaan. 

Berbagai aspek informasi telah diusulkan oleh psikologi kejuruan untuk 
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dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan karir seperti minat, 

keterampilan / kompetensi, nilai-nilai, persyaratan pekerjaan, dan gaji / 

tunjangan. Individu tidak hanya perlu mengumpulkan informasi yang luas, 

mereka juga diharapkan untuk mengatur, mengevaluasi, dan memahami 

informasi tersebut untuk membuat keputusan karir yang masuk akal. Selain itu, 

proses pengambilan keputusan karir mungkin tidak linier dan langsung. 

Kompleksitas proses ini juga ditunjukkan dalam komponen implementasi, 

pemantauan, dan penyesuaian pilihan karir mereka. Komponen ini bisa sangat 

menonjol di dunia yang berubah dengan cepat saat ini, karena orang akan lebih 

mudah menemukan pilihan mereka sebelumnya tidak dapat beradaptasi dengan 

keadaan kehidupan. 

3. Inkonsistensi 

Inkonsistensi dalam pengambilan keputusan karir merujuk situasi dalam 

proses pengambilan keputusan karir di mana informasi yang berbeda 

menunjukkan berbeda atau bahkan bertentangan rute karir. ). Berbagai aspek 

informasi dalam proses pengambilan keputusan karir dapat dengan mudah 

saling bertentangan. Misalnya, individu dapat dikacaukan dengan minat pada 

pekerjaan independen dan interaksi sosial yang intens. Mereka juga cenderung 

menemukan bahwa evaluasi orang lain terhadap pilihan karier potensial 

berbeda. Mereka bahkan mungkin menemukan bahwa makna informasi dapat 

bervariasi tergantung pada kriteria atau perspektif. Selain itu, seiring kemajuan 

teknologi informasi, individu mendapatkan peningkatan akses ke informasi 

yang dibutuhkan. Namun, itu juga menjadi lebih menantang bagi individu 

untuk menilai validitas informasi dan memahami berbagai informasi di antara 
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berbagai sumber. Sementara informasi yang dikumpulkan tidak konsisten satu 

sama lain, solusi tunggal dan sederhana untuk pengambilan keputusan karir 

tidak dapat dengan mudah dihasilkan. 

Sementara itu pendapat Ehrman dalam Vahid et al (2011) memberikan 

perspektif lain tentang situasi tentang toleransi ambiguitas yang dipisahkan 

menjadi tiga tingkatan: a) tingkat pertama bernama asupan. b) tingkat kedua ini 

bernama disebut toleransi ambiguitas yang tepat, dan. c) tingkat ketiga 

bernama akomodasi. 

Pada tingkat asupan, individu menerima informasi baru kedalam 

pikirannya. Dalam toleransi ambiguitas yang tepat, yang merupakan tingkat 

kedua, itu mengasumsikan bahwa asupan telah terjadi dan pada tahap individu 

harus berurusan dengan unsur-unsur yang saling bertentangan, berupa 

informasi yang tidak lengkap atau system yang tidak lengkap. Tingkat ketiga 

digambarkan sebagai akomodasi dimana pada tingkat ini diskriminasi data baru 

dibuat, prioritas ditetapkan dan akhirnya integrasi informasi baru dengan 

struktur yang ada terjadi untuk mengubah yang terakhir dan membuat skema 

kognitif baru yang tidak ada. 

2.2.3.4. Toleransi Ambiguitas Keputusan Karir dan Implikasi Terhadap 

Bimbingan dan Konseling 

  Toleransi ambiguitas merupakan jalan individu mempresepsikan, 

mengevaluasi, dan menanggapi ransangan yang ambigu. Menurut Budner (1962) 

konsptualisasi toleransi ambiguitas  ada 3 sumber informasi dimana individu 

dapat memiliki berbagai tingkat toleransi: ketidaktahuan, kompleksitas, dan 

ketidak konsistenan informasi. Toleransi ambiguitas keputusan karir merupakan 
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hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Ini dapat dilihat dari 

pernyataan Xu dan Tracey yang mengatakan bahwa ketika siswa memiliki 

toleransi ambiguitas yang tinggi akan nyaman dan percaya diri apabila 

dihadapkan pada ambiguitas informasi karir didalam pengambilan keputusan 

karir. Dan sebaliknya individu yang rendah akan toleransi ambiguitas keputusan 

karir cenderung merasa cemas ketika dihadapkan pada informasi yang ambigu dan 

cenderung menghindarinya dalam pengambilan keputusan karir. Maka dari itu 

sangat dibutuhkan bantuan pelayanan dari seorang konselor untuk memberikan 

pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa agar benar-benar menerima 

informasi karir yang meyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk 

mengambil suatu keputusan. 

 Dengan mengetahui toleransi ambiguitas siswa terhadap keputusan karir 

konselor bisa melakukan pelayanan yang makimal terhadap peserta didik. 

Konselor dapat memberikan informasi tentang karir dengan maksimal sehingga 

siswa terhindar dari intoleran ambiguitas keputusan karir. konselor juga dapat 

menumbuhkan rasa toleran terhadap ambigiuta sehingga apabila siswa dihadapkan 

pada situasi ambigu mereka akan nyaman dan tidak mengindar apa bila 

dihadapkan pada situasi tersebut, dan mereka berusaha mencari informasi sendiri 

apabila dihadapkan pada informasi yang penuh kebaruan, tidak konsisten. 

Sehingga siswa akan optimal didalam pengambilan keputusan karir. Apabila 

siswa tidak toleran terhadap ambiguitas keputusan karir mereka akan cemas, 

cenderung membuat kputusan karir yang tidak optimal dan menunda-nunda. 
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2.2.4 Keterkaitan Antar Variabel 

2.2.4.1 Hubungan toleransi Ambiguitas Keputusan Karir dengan 

Pengambilan Pengambilan Keputusan Karir 

 Pengambilan keputusan karir adalah proses yang sangat ambigu yang 

dibuktikan dengan tidak adanya kriteria yang jelas untuk pilihan karir yang 

optimal dan adanya tersedianya informasi dan inkonsistensi dalam proses. 

Menurut teori keputusan  (Gati, 1996 dalam Lapointe et al, 2018) keputusan karir 

memiliki fitur yang unik: (a) individu memiliki banyak alternative untuk 

membandingkan, (b) kuantitas informasi pada setiap alternative karir biasanya 

besar, (c) kualitas informasi sering tidak akurat, maka diperlukan secara memadai 

mampu memilih pulihan yang mereka sukai. Akan tetapi pada kenyataannya Van 

Dijk dan Zeelenberg (2003) dalam penelitiannya menunjukkan orang pada 

umumnya ketika diberikan dua pilihan, lebih suka dengan tingkat ambiguitas yang 

lebih rendah dan akan menghindari tingkat ambiguitas yang tinggi. Sehingga akan 

mempengeruhi pengambilan keputusan karir mereka. Individu yang memiliki 

Toleransi ambiguitas keputusan karir yang tinggi nyaman dan percaya diri dengan 

ambiguitas informasi karir dan akan efektif membuat keputusan karier. Menurut 

Xu dan Tracey (2015), individu dengan toleransi ambiguitas  tinggi 

kecenderungan rendah untuk menghindari ambiguitas informasi karir, dan tertarik, 

dan bahkan mungkin mimiliki keinginan lebih terkait dengan keputusan karir. 

Sebaliknya, individu dengan toleransi ambiguitas rendah cenderung merasakan 

cemas ketika dihadapkan dengan ambiguitas informasi karir dan mencoba untuk 

menghindari ambiguitas dalam proses pengambilan keputusan karir. Artinya  

sikap toleran akan ambiguitas didalam keputusan karir memainkan peran yang 
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sangat penting didalam pengambilan keputusan karir. ketika indivudu memiliki 

toeransi ambiguitas yang tinggi mereka akan efektif didalam pengambilan 

keputusan karir, dan terhindar dari kecemasan yang menyebabkan individu 

kesultan dalam pengambilan keputusan karir. 

2.2.4.1 Hubungan Toleransi Ambiguitas Keputusan Karir  terhadap Self-

Efficacy Career 

 Toleransi ambiguitaas telah diteliti dalam beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan keyakinan diri atau kepercayaan pada kemampuan. Sebuah 

penelitian yang dilakukan Lendres, Ghowdhury & Milner(2009)  menemukan 

bahwa toleransi ambiguitaas memoderasi hubungan antara kompleksitas tugas dan 

self-efficacy. Dalam tugas yang kompleks, individu dengan toleransi ambiguitas 

yang lebih tinggi didapatkan memiliki self-efficacy yang lebih tinggi dan self-

efficacy yang lebih akurat dari pada individu yang memiliki toleransi ambiguitas 

yang rendah. Penelitian lainnya yang dilakukan Ghosh dan Ray (1997) 

menemukan bahwa toleransi ambiguitas berpengaruh positif dalam 

kepercayaa/keyakinan individu dalam mengambil keputusan. keyakinan didalam 

penelitian ini tidak disebut sebagai self-efficacy akan tetapi didefinisi sama 

dengan pinilaian subjektif individu akan kemampuan dirinya. 

 Dapat disimpulkan bahwa ketika individu memiliki toleransi ambiguitas 

yang tinggi didalam dirinya akan akan memiliki keyakinan dalam pengambilan 

keputusan kasir. Ketika individu toleran terhadap informasi karir yang tidak jelas, 

informasi yang baru, dan kompleksitas keputusan karir individu tidak 

menghindari proses pengambilan keputusan karir, akan tetapi memiliki keyakinan 

untuk memutuskan pilihan karir sesuai dengan kemampuan dan potensi yang 
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dimiliki individu. 

2.2.4.3 Hubungan Self-Efficacy career terhadap  Kesulitan Pengambilan 

Keputusan Karir                                                                      

 Self-efficacy carrer merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan karir. yaitu sebagai penilaiaan seseorang dari kemampuan 

yang dimilikinya untuk melakukan perilaku karir dalam kaitannya pengembangan 

karir, pilihan, dan penyesuaian (Anderson & Betz 2001). Taylor dan Betz dalam 

Nasta (2007) menyatakan bahwa career self-efficacy dapat menyebabkan 

penghindaran atau motivasi terhadap perilaku karir.  career self-efficacy rendah 

dapat menyebabkan seseorang menunda-nunda membuat keputusan karir, dan 

juga dapat menunda mereka dari tindak lanjut keputusan yang telah dibuat. Disisi 

lain seseorang yang memiliki career self-efficacy yang tinggi cenderung untuk 

menvisualisasikan kesuksesan untuk mereka sendiri dan mecari dukungan positif 

untuk ambisi karir mereka. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi 

cenderung mempersepsikan tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan yang harus 

dilalui dibandingkan sebagai ancaman yang harus dihindari. Individu tersebut juga 

menetapkan tujuan yang menantang bagi dirinya sendiri, dan menjaga komitmen 

yang kuat untuk mencapainya. Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan 

karier, individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung dapat 

menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan karier, menghadapi tantangan, 

menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan 

individu tersebut memiliki pengambilan keputusan karier yang tinggi. Sedangkan 

individu yang memiliki self-efficacy rendah cenderung tidak yakin akan 

kemampuan atas informasi yang telah diperoleh, sehingga usaha yang dilakukan 
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menjadi rendah dalam pengambilan keputusan karier. dan ketika individu 

memiliki self-efficacy yang tinggi mereka akan terhindar dari keulitan-kesulitan 

didalam pengambilan keputusan karir. 

2.3. Kerangka Berpikir 

 Penelitian ini bermaksud mengkaji hubungan antara toleransi ambiguitas 

keputusan karir dengan pengmbilan keputusan karir melalui career self-efficacy 

sebagai mediator. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu mengenai 

kesulitan pengambilan keputusan karir, yang mengacu pada bagaimana seorang 

inividu dapat mengidentifikasi dan mengklsifikasi pilihan karir sehingga memper 

sempit pilihan karir yang dirasa cocok dan ideal dengan individu tersebut. 

Pengambilan keputusan karir merupakan proses yang terus berlangsung 

diseluruh rentang usia individu. Dimana individu mengadakan suatu seleksi dari 

dua kemungkinan pilihan karir atau lebih. Ketika memasuki usia remaja individu 

dihadapkan dengan berbagai pilihan karir untuk masa depan mereka setelah 

menamatkan bangku sekolah. Ketika fase ini banyak diantara individu bingung 

untuk menentukan keputusan karir mereka diantara banyak pilihan karir yang 

tersedia. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan remaja kesulitan dalam 

pengambilan keputusan karir. Diantaranya, kurangnya informasi yang mereka 

dapat tentang karir tertentu, kurangnya kepercayaan diri akan kemampuan mereka 

ketika memilih karir tertentu, kurangnya minat akan pilihan karir yang tersedia, 

sedikit informasi mengenai karir yang mereka minati, dll. Dengan berbagai 

hambatan yang ada pada setiap remaja sehingga menimbulkan  keragu-raguan , 

ketidak jelasan, kekaburan, dan sikap ambigu mereka dalam menentukan 

keputusan karir dan menjadikan keputusan karir mereka tidak efektif. 
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Tersedianya informasi karir baik informasi kuantitatif maupun kualitatif 

kepada individu yang tengah mengambil keputusan mengenai karir akan dapat 

menjelaskan bahwa “keraguan dalam menentukan karier semakin berkembang 

seiring berjalannya waktu” dan proses pengambilan keputusan karir adalah hal 

yang sangat kompleks. Kurangnya informasi atau informasi yang tidak up-to-date 

merupakan salah satu alasan banyak remaja gagal untuk membuat keputusan atau 

membuat pilihan yang tidak bijak. 

Ketika remaja tidak toleran terhadap ambiguitas keputusan karir akan 

menyebabkan tingkat stress dan cemas ketika dihadapkan dengan pilihan karir. 

Dan sebaliknya ketikan toleransi ambiguitas keputusan karir tinggi individu 

cenderung akan nyaman dan percaya diri dalam pengmbilan keputusan karir. 

Didalam pengambilan keputusan career self-efficacy karir juga berperan 

penting. Dimana dengan adanya career self-efficacy  individu memiliki keyakinan 

atau kepercayaan indvidu akan kemampuannya untuk mencapai tugas karir yang 

harus mereka lalui. Ketika individu memiliki career self-efficacy tinggi mereka 

cenderung memantapkan pilihan tertentu sesuai dengan kemampuan atau 

kepercayaan diri individu terhadap pilihan karir tertentu. Ketika individu memiliki 

toleransi ambiguitas keputusan karir rendah akan tetapi self-efficacy karir mereka 

tinggi akan memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan karir. Dan juga 

sebaliknya apabila toleransi ambiguitas individu tinggi akan tetapi career self-

efficacy nya rendah juga akan memainkan peran penting didalam proses individu 

menentukan pilihan pengambilan keputusan karir mereka. 

Self-efficacy career bisa membantu menjelaskan efek positif toleransi 

ambiguitas dalam hal pengambilan keputusan karir. ketika seorang individu 
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memiliki toleransi ambiguitas yang tinggi mereka akan cenderung memiliki lebih 

baik self-efficacy career yang dapat berkontribusi terhadap bantuan kesulitan 

pengambilan keputusan karir yang disebabkan kurangnya motivasi, ketidak 

tegasan informasi, kurangnya informasi, atau informasi yang tidak konsisten. 

Individu yang memiliki toleransi ambiguitas cenderung memiliki career-self-

efficacy lebih dan akibatnya cenderung memiliki motivasi lebih untuk 

pengambilan keputusan karir, rendahnya kurang informasi, dan rendahnya konflik 

informasi yang tidak konsisten sehingga individu terhindar dari kesulitan dalam 

pengambilan keputusan karir. 

Berdasarkan pembahasan diatas sudah sepatutnya konselor sebagai tenaga 

professional harus memiliki sejumlah pemahaman tentang teori pengembangan 

karir yang sudah ada  agar dapat membantu individu khususnya usia remaja 

dimana pada fase ini pengambilan keputusan karir mereka akan menetukan masa 

depan mereka kedepannya. Konselor juga harus mempertimbangkan banyak 

faktor saat membantu individu membuat keputusan karir.  

Memberikan informasi yang cukup mengenai karir masa kini dan masa yang 

akan datang, sehingga individu lebih tahu dan tidak adanya keragu-raguan 

didalam pengambilan keputusan karir mereka.  
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori diatas yang terkait dengan 

hubungan antara toleransi ambiguitas keputusan karir dan self-efficacy career 

dengan pengambilan keputusan karir maka peneliti mengajukan hipotesis yakni : 

2.4.1 Ada hubungan langsung yang signifikan antara toleransi ambiguitas 

 keputusan karir dengan kesulitan pengambilan keputusan karier peserta 

 didik SMA  di Kota Semarang. 

2.4.2 Adahubungan langsung yang signifikan antara toleransi ambiguitas 

 keputusan karir dengan self-efficacy career peserta didik SMA di Kota 

 Semarang. 

2.4.3  Ada hubungan langsung yang signifikan antara self-efficacy career dengan 

 kesulitan pengambilan keputusan karier peserta didik SMA di Kota 

 Semarang. 

2.4.4  Ada hubungan tidak langsung yang signifikan antara toleransi ambiguitas 

 keputusan karir dengan kesulitan  pengambilan  keputusan karier 

 melalui career self-efficacy peserta didik SMA di Kota Semarang.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh variabel independen 

yaitu toleransi ambiguitas keputusan karir terhadap variabel dependen yaitu 

kesulitan pengambilan keputusan karir secara langung maupun tidak langsung 

melalui variabel mediasi yaitu career self-efficacy dikalangan peserta didik 

sekolah menengah atas (SMAN) sekota semarang.  Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program aplikasi IBM SPSS Statistic 25 dan Process v.3.0 

yang dikembangkan oleh Andrew F. Hayes. 

 Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan langsung yang negatif dan signifikan antara toleransi 

ambiguitas keputusan karir dengan kesulitan pengambilan keputusan karir 

dikalangan peserta didik di sekolah menengah atas se-Kota Semarang. 

2. Ada hubungan langsung yang positif dan signifikan antara toleransi ambiguitas 

keputusan karir dengan career self-efficacy dikalangan peserta didik disekolah 

menengah atas se-Kota Semarang. 

3. Ada hubungan langsung yang negatif dan signifikan antara career self-efficacy 

dengan kesulitan pengambilan keputusan karir dikalangan peserta didik 

disekolah menengah atas se-Kota Semarang. 

4. Ada hubungan tidak lansung yang signifikan antara toleransi ambiguitas 

keputusan karir melalui mediasi career self-efficacy dengan kesulitan 
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pengambilan keputusan karir peserta didik di sekolah menengah pertama se-

Kota Semarang 

5.2 Implikasi 

 Penelitian ini memberikan implikasi pada penerapan layanan bimbingan 

dan konseling karir disekolah yakni pengaruh aspek personal yang sering dialami 

siswa didalam menyelesaikan tugas-tugas karir mereka yaitu toleransi ambiguitas 

keputusan karir, career self-efficacy, dan kesulitan pengambilan keputusan karir. 

Berdasarkan temuan penelitian, sangat diperlukan peran konselor di dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling karir yang maksimal guna meningkatkan 

sikap toleransi ambiguitas keputusan karir yang mana ketika individu memiliki 

sikap toleransi ambiguitas karir yang tinggi akan memiliki career self-efficacy 

yang tinggi yang akan bermuara pada terhindarnya siswa didalam kesulitan 

pengambilan keputusan karir. Ketika siswa memiliki keyakinan career self-

efficacy yang tinggi mereka akan mampu menyelesaikan terkait dengan tugas-

tugas karir, dimana pada usia remaja tepatnya individu yang sedang menempuh 

pendidikan sekolah menengah atas berada pada tugas perkembangan karir dimana 

mereka harus mampu mengambil keputusan terkait dengan karir yang akan 

mereka jalani. 

 Konselor perlu memberikan pelayanan untuk dapat meningkatkan sikap 

toleransi ambiguitas keputusan karir siswa karena tingginya toleransi ambiguitas 

keputusan karir siswa akan memandang situasi ambigu terkait dengan karir adalah 

sesuatu yang harus di hadapi bukan untuk dihindari. Ketika individu dihadapkan 

pada informasi yang tidak jelas dan tidak konsisten siswa akan berusan mencari 

sendiri informasi yang dibutuhkan terhadap karir yang akan mereka pilih. dan 
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agar siswa terhindar dari kesulitan pengambilan keputusan karir sangat 

dibutuhkan career self-efficacy pada setiap siswa. Career self-efficacy adalah 

kendaraan utama agar siswa tidak mengalami kesulitan didalam pengambilan 

keputusan karir. Sangat penting bagi konselor disekolah untuk memberikan 

layanan serta intervensi terhadap siswa guna meningkatkan career self-efficacy. 

Konselor disekolah juga perlu mengembangkan program-program bimbingan dan 

konseling karir yang di tujukan pada siswa agar siswa dapat menyelesaikan tugas-

tugas karir dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan untuk menghadapi 

pengambilan keputusan yang kompleks. Konselor sebagai tenaga professional 

harus meningkatkan pemahaman terkait konsep teori perkembangan karir agar 

dapat membantu individu khususnya usia remaja dimana pada fase ini 

pengambilan keputusan karir mereka akan menentukan masa depan mereka 

kedepannya. Pengembangan karir individu di sepanjang masa hidup terintegrasi 

dalam setiap peran, latar, peristiwa dalam kehidupan dan dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Guru / konselor yang memahami BK dan memahami secara mendalam 

tentang anak-anak dan perkembangan karier harus melakukan kegiatan kolaborasi 

/ kerja sama dengan dengan semua pihak yang terkait  untuk bersama-sama 

mewujudkan karir perkembangan anak yang optimal sehingga mampu mengambil 

keputusan dengan tepat dan mandiri terkait untuk pendidikan dan karier di masa 

depan. 

 Konselor juga harus mempertimbangkan banyak faktor saat membantu 

inividu membuat keputusan karir. Memberikan informasi yang cukup mengenai 

dunia karir dimasa sekarang dan masa depan, sehingga individu memiliki 



112 

 

pemahaman yang optimal dan tidak adanya keragu-raguan didalam pengambilan 

keputusan karir mereka. 

5.3 Keterbatasan Didalam Penelitian 

1. Penelitian ini tidak mengkomparasikan perbedaan gender antara laki-laki dan 

perempuan untuk melihat efek mediasi career self-efficacy terhadap toleransi 

ambiguitas keputusan karir dengan kesulitan pengambilan keputusan karir. 

2. Adanya responden dari siswa kelas X. sedangkan sasaran didalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XII di karenakan satu sekolah tidak memberikan izin 

untuk melakukan penelitian pada siswa kelas XII.  

3. Penelitian ini tidak mengkomparasikan perbedaan efek dari mediasi career 

self-efficacy terhadap toleransi ambiguitas keputusan karir dengan kesulitan 

pengambilan keputusan karir antar sekolah.  

5.4 Saran 

5.4.1 Bagi Kepala Sekolah 

 Mengacu pada hasil penelitian, pembahasan, dan implikasi hasil 

penelitian. Peneliti memberikan saran kepada kepala sekolah selaku penanggung 

jawab satuan pendidikan serta sebagai pemegang kebijakan kegiatan sekolah 

untuk memfasilitasi kegiatan, mendukung kebijakan, dan mengambangkan 

program bimbingan dan konseling khususnya di bidang karir. Berdasarkan temuan 

penelitian ini, pelayanan bimbingan dan konseling yang disusun perlu untuk 

mengintegrasikan sikap toleransi ambiguitas keputusan karir dan career self-

efficacy untuk menangani kesulitan pengambilan keputusan karir siswa. 
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5.4.2 Bagi Konselor 

 Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan konselor didalam memberikan 

pelayanan yang optimal terhadap siswa terkait dengan menyelesaikan tugas-tugas 

keputusan karir. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, saran bagi konselor 

disekolah agar  dapat membantu siswa menurunkan kesulitan siswa didalam 

pengambilan keputusan karir, konselor penting untuk meningkatkan career self-

efficacy siswa dan sikap toleransi ambiguitas terhadap keputusan karir . Ketika 

siswa dihadapkan pada situasi ambigu, siswa yang memiliki toleransi ambiguitas 

tinggi tidak akan menghindari rangsangan ambigu  akan tetapi manjadi 

situasi/stimulus ambigu menjadi sesuatu hal yang menarik dan diiginkan bukan 

untuk dihindari. Dan ketika siswa memiliki toleransi ambiguitas keputusan karir 

tinggi siswa akan cenderung memiliki career self-efficacy tinggi, dengan 

demikian mereka yakin akan kemapuan yang dimilikinya didalam pengambilan 

keputusan karir sehingga siswa tersebut akan mudah dalam menyelesaikan tugas-

tugas karir mereka dan terhindar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi didalam 

pengambilan keputusan karir. 

 5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan inovasi penelitian 

dalam hal populasi dan sampel, pembahasan/perluasan variabel penelitian (baik 

itu variabel independent, dependen, mediator, dan moderator). Penelitian ini 

hanya sebatas untuk memprediksi hubungan setiap variabel yang diteliti dan tidak 

memungkinkan untuk menggunakan design random assigmen maka untuk Peneliti 

selanjutnya diharapkan juga dapat menggunakan model pendekatan tersebut untuk 

penelitian dimasa depan. Serta penelitian dimasa depan juga diharapkan untuk 
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memperhatikan efek budaya, lingkungan sosial, gender dan status sosial karena 

setiap individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda akan menghadapi 

kesulitan didalam pengambilan keputusan karir yang berbeda pula. Selanjutnya 

variabel yang dapat dikembangkan didalam penelitian ini yaitu gender, contextual 

support (guru dan orang tua), career adaptation, dan budaya. 
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