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ABSTRAK 
 

 
 
 

Muliasari, M. 2019. “Pengaruh Perfeksionisme terhadap Keraguan Karir melalui 

Variabel Mediasi Efikasi Diri Keputusan Karir”. Program Studi 

Bimbingan dan Konseling. Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyo, M.Si., Pembimbing II Sunawan, Ph.D. 

Kata Kunci: perfeksionisme, keraguan karir, efikasi diri keputusan karir 

Penelitian    ini    bertujuan    untuk    mengetahui    kemampuan    prediksi 

perfeksionisme terhadap efikasi diri keputusan karir dan keraguan karir, efikasi 
diri keputusan karir terhadap keraguan karir serta kemampuan efikasi diri 

keputusan karir dalam memediasi pengaruh perfeksionisme terhadap keraguan 

karir. Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional dengan jenis 

penelitian expost facto. Sampel penelitian berjumlah 369 siswa senior di sekolah 

menengah atas yang dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. 

Pengumpulan data menggunakan Multidimensional Perfectionism Scale-Short 

Forms (MPS-SF), Career Decision Self Efficacy Scale-Short Forms (CDSE-SF), 

dan Career Decision Scale (CDS). Teknik analisis yang digunakan adalah 

Structural Equation Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perfeksionisme, 

efikasi diri keputusan karir dan keraguan karir saling berkorelasi, Self-Oriented 

Perfectionism memprediksi secara positif efikasi diri keputusan karir (Decision 

Making, Problem Solving dan Information Gathering) sedangkan Socially 

Prescribed Perfectionism memprediksi secara negatif efikasi diri keputusan karir 

(Decision Making, Problem Solving dan Information Gathering). Selain itu, 

Decision Making, Problem Solving dan Information Gathering turut memprediksi 

secara negatif keraguan karir (Career Indecision). Di sisi lain efikasi diri 

keputusan karir memediasi secara negatif self-oriented perfectionism terhadap 

keraguan karir namun memediasi secara positif socially prescribed perfectionism 

terhadap keraguan karir. Kesimpulan dalam penelitian adalah adalah semakin 

tinggi tingkat efikasi diri keputusan karir yang diikuti oleh tingginya self-oriented 

perfectionism cenderung menurunkan keraguan karir namun sebaliknya tingginya 

socaially prescribed perfectionism cenderung akan menurunkan efikasi diri 

keputusan karir yang berakhir pada keraguan karir. Untuk peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan model penelitian atau variabel lain yang belum dibahas dalam 

penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 

 
 

Muliasari, M. 2019. “The Effect of Perfectionism on Career Indecision through 

Mediating Variables Career Decisions Self-Efficacy”. Thesis. Guidance 

and Counseling Departement Program. Postgraduate. Universitas Negeri 

Semarang. Supervisor I Prof. Dr. Sugiyo, M.Si., Supervisor II Sunawan, 

Ph.D. 

 
Key Words: perfectionism, career decision self-efficacy, career indecision 

 
This study aimed to determine the predictive ability of perfectionism on the 

career decisions self-efficacy and career indecision, career decision self-efficacy 

towards career indecision and mediating effect of career decision self-efficacy on 

the relationship of perfectionism and career indecision. The research design used 

correlational and expost facto as the type of research. The study sample amounted 

to 369 students in senior high school who were selected using the cluster random 

sampling technique. Data collection used Multidimensional Perfectionism Scale- 

Short Forms (MPS-SF), Career Decision Self Efficacy Scale-Short Forms (CDSE- 

SF), and Career Decision Scale (CDS). The analysis technique used Structural 

Equation Model. The results showed that perfectionism, career decision self- 

efficacy and career indecision correlated, Self-Oriented Perfectionism positively 

predicted career decision self-efficacy (Decision Making, Problem Solving and 

Information Gathering) while Socially Prescribed Perfectionism negatively 

predicted career decision self-efficacy (Decision Making, Problem Solving and 

Information Gathering). In addition, Decision Making, Problem Solving and 

Information Gathering also negatively predicted career indecision. On the other 

hand, career decision self-efficacy negatively mediated self-oriented perfectionism 

towards career indecision, but positively mediated socially prescribed 

perfectionism towards career indecision. The conclusion of the study is that the 

higher the level of career decisions self-efficacy followed by high self-oriented 

perfectionism tend to reduce career indecision but on the contrary the socaially 

prescribed perfectionism tends to reduce career decision self-efficacy which ends 

in career indecision. 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 Masalah 

 

Manusia harus melalui tahap-tahap perkembangan dalam rentang 

kehidupannya, dimulai sejak lahir hingga meninggal. Dalam setiap tahapan 

perkembangannya, manusia dihadapkan pula pada tugas-tugas perkembangan 

yang mana keberhasilan dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan tersebut 

akan melahirkan kebahagiaan dan kegagalan akan melahirkan kekecewaan 

(Havighurs, 1961). Masa remaja, sebagai bagian dari tahap perkembangan 

yang harus dihadapi tidak lepas pula dari tugas-tugas perkembangan. Masa 

remaja memiliki kontribusi besar pada penentuan kehidupan di masa depan 

karena setiap langkah atau keputusan yang diambil pada masa ini merupakan 

langkah awal kehidupan di masa depan (Hurlock, 2009). 

Perkembangan karir, penetapan karir, dan keputusan karir yang 

bersifat kompleks karena mengandung penggabungan dari berbagai faktor, 

sekaligus termasuk bagian penting dalam perencanaan hidup  merupakan 

tugas perkembangan yang harus remaja hadapi. Sesuai dengan teori 

perkembangan karir Super, proses pengambilan keputusan karir merupakan 

tugas perkembangan penting yang cenderung lebih sering dibuat oleh remaja 

awal dan akhir (Hartung, Porfeli, & Vondracek, 2005) 

Keputusan karir yang dipilih seseorang memiliki dampak jangka 

panjang, karena keputusan tersebut dapat menempatkan seseorang ke jalur 
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karir tertentu yang bisa melibatkan periode pendidikan dan pelatihan yang 

panjang sebelum benar-benar menghasilkan pekerjaan. Selain itu, karir yang 

dipilih memiliki peranan jangka panjang yang sangat besar dalam kehidupan 

seseorang seperti berperan menentukan kemampuan finansial, pergaulan dan 

gaya hidup (Santrock, 2011). 

Di sisi lain secara rasional setiap orang mengharapkan karir yang 

mampu menempatkan mereka ke dalam kehidupan penuh kesejahteraan baik 

secara ekonomi maupun sosial. Untuk itulah dalam penelitian empirisnya, 

Hackett dan Betz (1995) menyimpulkan bahwa keputusan karir merupakan 

salah satu faktor paling kuat yang mempengaruhi kehidupan seseorang. 

Kendati demikian, membuat keputusan karir tidaklah mudah karena 

perlu untuk memahami bagaimana kebutuhan, nilai, dan tujuan seseorang 

sebelum membuat keputusan karir. Beberapa remaja mampu membuat 

keputusan karir dengan sangat mudah, sedangkan beberapa remaja yang lain 

mengalami kesulitan hingga sering kali tidak mampu membuat keputusan 

karir. Di dalam konseling karir, ketidak mampuan dalam membuat keputusan 

karir tersebut dikenal dengan istilah keraguan karir (career indecision). 

Dalam literatur, konstruk keraguan karir digunakan untuk menyatakan 

masalah selama proses pengambilan keputusan karir. Secara umum, keraguan 

karir didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk membuat keputusan karir 

yang diharapkan akan dikejar oleh seseorang (Leong & Chervinko, 1996). 

Keraguan karir merupakan permasalahan yang cukup sering dihadapi 

baik oleh remaja maupun dewasa awal. Fouad dan Tinsley dalam 
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penelitiannya menyimpulkan bahwa banyak remaja yang kesulitan membuat 

keputusan karir dan mengalami keraguan karir sebelum menetap di jalur karir 

(Creed, Patton, & Prideaux, 2006). Pada penelitian berbeda, Gianakos (1999) 

memperkirakan bahwa sebanyak 50% siswa mengalami keraguan karir. 

Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Dahlan (2010), yang 

menunjukkan bahwa banyak siswa 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. Indikasi lain ditemukan dalam penelitian 

Lasan (2009), yakni 60% sampai 75% siswa IPA tidak mengambil  ilmu 

murni IPA di perguruan tinggi. Ditemukan pula 38 dari 71 atau sekitar 54% 

mahasiswa Indonesia yang sedang menjalani pendidikan di Taiwan 

mengalami keraguan karir (Peng, Johanson, & Chang, 2012). 

Keraguan karir dianggap memiliki kontribusi pada penambahan 

jumlah pengangguran. Sebab berdasarkan pendapat Greenbank dan Hepworth 

(2008), tingginya angka pengangguran merupakan salah satu indikator 

lemahnya kematangan karir. Yang mana kematangan karir menurut Savickas 

(1999) adalah kesiapan individu untuk lebih terbuka terhadap informasi, 

membuat keputusan karir yang sesuai dengan usianya serta membentuk karir 

yang sesuai dengan tugas perkembangan karir. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa orang-orang yang memiliki keraguan karir atau tidak dapat membuat 

keputusan karir dapat dikategarikan sebagai orang yang memiliki kematangan 

karir rendah yang kemudian dapat berakibat pada lahirnya pengangguran. 
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Selama beberapa dekade terakhir, keraguan karir menjadi fokus dalam 

penelitian vokasional. Bahkan penelitian tentang keraguan karir telah lama 

menjadi fokus dalam literatur pengembangan (O‟Brien & Fassinger, 1993; 

Osipow, 1999). Kendati demikian mengeksplorasi keberadaan dan 

stabilitasnya dari waktu ke waktu merupakan isu krusial dalam penelitian 

(Gati, Krausz & Osipow, 1996). Di samping itu, memahami variabel 

perkembangan karir yang memiliki peranan pada munculnya status keraguan 

karir dan penggunaan teknik yang tepat ketika menghadapi siswa yang 

mengalami keraguan karir sangat diperlukan (Bullock-Yowell, McConnell, & 

Schedin, 2014). 

Dewasa ini, minat penelitian pada keraguan karir didorong oleh 

peneliti, praktisi, dan konselor yang peduli dengan: (a) bagaimana individu 

membuat pilihan karir, dan (b) bagaimana individu yang sama menerapkan 

pilihan tersebut (Beheshtifar, Esmaeli, & Hashemi-Nasab, 2012). 

Berdasarkan Slone & Hancock (2016), penelitian yang dilakukan sering kali 

melibatkan variabel anteseden dan hasil yang berhubungan dengan keraguan 

karir (Beheshtifar, Esmaeli, & Hashemi-Nasab, 2012). Di sisi lain peneliti 

mencurahkan perhatian untuk mengenali, memahami dan menangkal 

keraguan karir (Yates, et al., 2010). 

Sebagai usaha untuk lebih memahami masalah tentang keraguan karir 

yang sering kali dialami oleh siswa sekolah menengah dan demi tercapainya 

konseling karir yang efektif, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan karir serta faktor-faktor yang menyebabkan 
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kemunculan keraguan karir. Untuk itulah perlu dilakukan beberapa penelitian 

dengan topik utama keraguan karir. Terutama penelitian untuk menggali akar 

masalah yang memungkinkan terjadinya keraguan karir pada seseorang 

sehingga memungkinkan bagi konselor untuk memberikan pelayanan yang 

lebih sesuai. 

Teori karir sosial kognitif mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor 

penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang hingga 

menyebabkan lahirnya keraguan karir, yaitu; faktor personal, kognitif, dan 

kontekstual. Di mana faktor kognitif termasuk di dalamnya efikasi diri 

keputusan karir dan pengharapan akan hasil (Brown, 2002). Taylor dan Betz 

(1983) mengemukakan bahwa efikasi diri bisa dijadikan mekanisme dalam 

memahami keraguan karir. Temuan mereka menunjukkan bahwa mahasiswa 

yang memiliki keraguan karir tercatat rendah pada ukuran efikasi diri karir. 

Efikasi diri mencerminkan kepercayaan diri yang seseorang miliki terkait 

kemampuannya untuk melaksanakan tugas atau perilaku tertentu dan terlibat 

dalam pilihan, inisiasi, kinerja, dan ketekunan pada tugas tersebut (Bandura, 

1989). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Taylor dan Popma (1990) untuk 

menguji hubungan antara efikasi diri keputusan karir dengan keraguan karir 

menghasilkan kesimpulan bahwa efikasi diri keputusan karir memiliki 

kontribusi positif dalam memprediksi keraguan karir. Dikatakan bahwa 

semakin rendah efikasi diri keputusan karir seseorang semakin tinggi 

keraguan karir yang kemungkinan muncul. Namun penelitian longitudinal 
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yang dilakukan oleh Creed, Patton, dan Prideaux (2006) mengemukakan hasil 

yang berbanding terbalik dengan penemuan Taylor dan Popma (1990). Creed, 

Patton, dan Prideaux (2006) menunjukkan bahwa perubahan dalam efikasi 

diri keputusan karir tidak memiliki hubungan dengan perubahan dalam 

keraguan karir. Temuan tersebut tidak relevan dengan keterkaitan efikasi diri 

keputusan karir dengan keraguan karir di mana semakin tinggi tingkat efikasi 

diri keputusan karir dan semakin tinggi pengharapan hasil akan berpengaruh 

pada menurunnya tingkat keraguan karir (Patton, 2005). 

Salomone (1982) berpendapat bahwa siswa yang mengalami keraguan 

karir adalah mereka yang tidak mampu membuat keputusan karena sifat 

kepribadian tertentu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam teori 

karir sosial kognitif, faktor personal disebut sebagai salah satu faktor 

pembentuk lahirnya keraguan karir. Sifat kepribadian dapat disebut sebagai 

salah satu faktor personal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leong dan Chervinko (1996), dengan 

fokus penelitian mengevaluasi validitas konstruk keraguan karir dengan 

menguji keterkaitannya dengan ciri perilaku negatif perfeksionisme, self- 

consciousness, dan ketakutan akan komitmen. Konstruk kepribadian negatif 

dari takut akan komitmen, perfeksionisme dan self-consciousness secara 

signifikan memiliki korelasi dengan keraguan karir. Dua dari tiga dimensi 

perfeksionisme bersifat prediksi terhadap keraguan karir. Pertama adalah self- 

oriented perfectionisme sebagai prediktor negatif terhadap keraguan karir, 
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socially prescribed perfectionisme sebagai prediktor positif sedangkan other- 

oriented perfeksionisme bukan sebagai prediktor keraguan karir. 

Penemuan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Page, Bruch dan Haase (2008). Dalam penelitian yang dilakukan 

Page, Bruch dan Haase (2008) digunakan istilah maladaptive perfectionism 

dan adaptive perfectionism sebagai pengganti self-oriented dan socially 

prescribed perfectionisme yang mana kedua variabel tersebut disebut sebagai 

prediktor positif terhadap keraguan karir. 

Mempertimbangkan hasil penelitian tersebut cukup logis untuk 

dikatakan bahwa seorang perfeksionis yang beranggapan bahwa orang lain, 

terutama yang berpengaruh, memiliki standar tinggi dan harapan tinggi 

menjadikan seseorang mengalami kesulitan hingga keengganan memutuskan 

sebuah karir untuk menghindari kekecewaan orang di sekitar mereka. 

Seseorang kemungkinan mengalami kecemasan atau ketakutan tidak realistis 

serta kecemasan dan ketakutan terhadap konsekuensi negatif yang bisa terjadi 

setelah mereka mengambil keputusan. Konsekuensi negatif termasuk di 

dalamnya ketakutan terhadap kegagalan, ketakutan terhadap kesuksesan atau 

mungkin ketakutan pada hilangnya kesempatan lain. Gabungan dari berbagai 

ketakutan tersebut kemungkinan akan melahirkan keraguan karir. 

Hal tersebut cukup logis mengingat kecemasan karir sering kali 

menimbulkan pikiran negatif termasuk di dalamnya ekspektasi negatif dalam 

hal proses dan hasil eksplorasi karir. Lewis dan Gillhousen (1981) 

mengemukakan gagasan bahwa pikiran irasional memberi kontribusi pada 
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kesulitan dalam menentukan keputusan karir dan sering kali menimbulkan 

perselisihan keyakinan disfungsional terkait pengambilan keputusan karir. 

Melihat kesenjangan hasil yang terjadi pada penelitian terdahulu, 

maka penelitian lanjutan menggunakan keempat variabel tersebut cukup 

beralasan untuk dilakukan terutama mengingat masih kurangnya penelitian 

keraguan karir yang dilakukan di Indonesia. Beberapa penelitian (Fikry & 

Meiyanto, 2015; Ali & Mukhibat, 2016) menguji keterkaitan efikasi diri 

keputusan karir dan keraguan karir. Penelitian lain (Kesuma, Sugiharto, & 

Japar, 2019; Pambudi, Mulawarman, & Japar, 2019) menguji keterkaitan 

kepribadian dengan efikasi diri keputusan karir serta menguji modelling 

teknik untuk meningkatkan efikasi diri keputusan karir. 

Sedangkan penelitian ini berusaha  untuk memperluas temuan 

sebelumnya dalam konteks populasi yang berbeda terutama keterkaitan antara 

sifat kepribadian tertentu dan efikasi diri keputusan karir dengan keraguan 

karir. Di samping menambah literatur variabel yang berpengaruh terhadap 

keraguan karir terutama dalam budaya Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh perfeksionisme, dan efikasi diri 

keputusan karir terhadap keraguan karir serta pengaruh perfeksionisme 

terhadap keraguan karair melalui variabel mediasi efikasi diri keputusan karir. 

Penelitian demikian diperlukan  demi mengidentifikasi sifat 

kepribadian tertentu yang memiliki pengaruh terhadap keraguan karir. 

Konselor kemudian dapat menggunakan sifat kepribadian tersebut untuk 

membedakan antara konseli yang mengalami kesulitan memutuskan karir 
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temporer dan yang mengalami ketidak mampuan memutuskan karir yang 

lebih kronis. Selain itu, mengidentifikasi sifat-sifat tersebut kemungkinan 

akan dapat membantu konselor dalam memutuskan pendekatan apa yang 

lebih tepat untuk dipilih dalam menangani konseli dengan kasus ketidak 

mampuan memutuskan karir. Sebab bagaimanapun juga, konselor 

kemungkinan perlu untuk menggunakan pendekatan yang berbeda ketika 

menghadapi siswa atau konseli dengan masalah demikian. 

 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan observasi awal, wawancara dengan guru BK, penyebaran 

instrumen awal, dan wawancara dengan beberapa siswa di sekolah-sekolah di 

kabupaten Trenggalek, ditemukan bahwa beberapa siswa mengalami masalah 

keraguan karir, dengan beragam penyebab yang mendasari keraguan karir 

tersebut, beberapa di antaranya adalah ketidak jelasan informasi yang mereka 

peroleh tentang sebuah karir, ketidak mampuan dalam memberikan penilaian 

terhadap dirinya sendiri, harapan-harapan tinggi diri yang tidak 

bersinggungan dengan harapan significant others, keinginan menjadi paling 

unggul di antara orang lain, serta tuntutan lingkungan yang menjadikan 

mereka mengalami kecemasan dalam memutuskan sebuah karir. Namun 

sayangnya, keberagaman alasan yang mendasari lahirnya keraguan karir itu 

tidak dipandang sebagai keberagaman oleh konselor sekolah, sehingga 

perlakuan sekolah terhadap siswa-siswa tersebut disamakan dan dianggap 

bahwa mereka mengalami kekurangan informasi karir sehingga proses 
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bantuan yang diberikan lebih ke arah layanan informasi. Padahal berdasarkan 

hasil pengumpulan data awal dengan menggunakan skala perfeksionisme 

serta efikasi diri keputusan karir, menunjukkan bahwa siswa-siswa SMA 

Negeri terutama di sekolah favorite memiliki tingkat perfeksionisme di atas 

rata-rata, meliputi perfeksionisme yang diciptakan oleh diri sendiri serta 

perfeksionisme yang ditimbulkan oleh orang-orang di sekitar dan beberapa di 

antaranya memiliki efikasi diri keputusan karir yang rendah. 

Berdasarkan informasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran lebih lanjut disertai nilai-nilai statistik terkait 

pengaruh perfeksionisme dan efikasi diri keputusan karir terhadap keraguan 

karir. 

 
 

1.3 Cakupan Masalah 

 

Telah dipaparkan sebelumnya dalam latar belakang masalah 

bahwasanya, membuat keputusan karir adalah tugas perkembangan karir yang 

cukup penting namun pada kenyataannya banyak yang kesulitan dalam 

membuat keputusan karir atau yang sering disebut dengan mengalami 

keraguan karir. Penyebab kemunculan keraguan karir menurut teori karir 

sosial kognitif di antaranya adalah faktor personal dan faktor kognitif. 

Berdasarkan penelitian, faktor personal meliputi perfeksionisme sedangkan 

faktor kognitif meliputi efikasi diri keputusan karir. Sehingga cakupan 

masalah dalam penelitian ini akan berfokus pada variabel perfeksionisme, 
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efikasi diri keputusan karir dan keraguan karir, dan sample penelitian terbatas 

dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Trenggalek. 

 
 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh perfeksionisme terhadap keraguan karir melalui variabel mediasi 

efikasi diri keputusan karir, dengan fokus masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana pengaruh perfeksionisme terhadap efikasi diri keputusan karir 

pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek? 

(2) Bagaimana pengaruh perfeksionisme terhadap keraguan karir pada siswa 

SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek? 

(3) Bagaimana pengaruh efikasi diri keputusan karir terhadap keraguan karir 

pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek? 

(4) Bagaimana pengaruh tidak langsung antara perfeksionisme dengan 

keraguan karir melalui efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA 

Negeri di Kabupaten Trenggalek? 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

bagaimana pengaruh perfeksionisme terhadap keraguan karir melalui variabel 

mediasi efikasi diri keputusan karir, dengan fokus tujuan sebagai berikut: 

(1) Menganalisis pengaruh perfeksionisme terhadap efikasi diri keputusan 

karir pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek. 
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(2) Menganalisis pengaruh perfeksionisme terhadap keraguan karir pada 

siswa SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek. 

(3) Menganalisis pengaruh efikasi diri keputusan karir terhadap keraguan 

karir pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek. 

(4) Menganalisis pengaruh tidak langsung antara perfeksionisme dengan 

keraguan karir melalui efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA 

Negeri di Kabupaten Trenggalek. 

 
 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

1.6.1 Manfaat teoretis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan tesis mengenai 

pengaruh perfeksionisme terhadap keraguan karir melalui efikasi diri 

keputusan karir yang bermanfaat serta memberikan informasi kepada 

para pembaca terkait dengan pengaruh perfeksionisme terhadap 

keraguan karir melalui variabel mediasi efikasi diri keputusan karir. 

Di samping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

dalam mengembangkan penelitian yang lebih luas mengenai 

kecenderungan perfeksionisme terkait pengaruhnya terhadap efikasi 

diri keputusan karir dan keraguan karir pada siswa SMA. 
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1.6.2 Manfaat praktis 

 

1.6.2.1 Bagi Guru BK 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan kajian dan masukan bagi guru BK agar bisa lebih dini 

dalam mendeteksi permasalahan-permasalahan karir terutama 

keraguan karir. Serta instrumen dalam penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai dasar pemberian layanan bimbingan 

konseling untuk mengetahui kondisi perfeksionisme, efikasi 

diri keputusan karir dan keraguan karir pada diri siswa. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan 

sekolah mengetahui beberapa komponen prediktor kergauan 

karir sehingga dapat sepenuhnya bekerja sama dengan guru 

bimbingan dan konseling dalam memberikan pelayanan  

kepada siswa yang mengalami keraguan karir. 



 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KAJIAN TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

 
 

2.1 Kajian Pustaka 

 

(1) Sawitri. Pengaruh status identitas dan efikasi diri keputusan karir 

terhadap keraguan mengambil keputusan karir pada mahasiswa tahun 

pertama di Universitas Diponegoro. 

Penelitian yang dilakukan Sawitri merupakan penelitian untuk 

membuktikan pengaruh langsung dan tidak langsung status identitas 

melalui efikasi diri keputusan karir terhadap keraguan mengambil 

keputusan karir. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 389 mahasiswa 

tahun pertama Universitas Diponegoro dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara status identitas 

terhadap efikasi diri keputusan karir dan terdapat pengaruh tidak 

langsung antara status identitas dengan keraguan mengambil keputusan 

karir melalui efikasi diri keputusan karir. Berdasarkan penelitian Sawitri 

tersebut, penelitian ini berusaha memperluas penelitian pada variabel 

perfeksionisme, sebagaimana evaluasi diri yang merupakan konsep 

utama perfeksionisme merupakan salah satu karakteristik yang harus 

dimiliki individu agar mampu memncapai identitas diri yang baik. 
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(2) Safaria. Peran efikasi diri, pola asuh otoritatif, dan motivasi berprestasi 

terhadap kematangan karir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Safaria bertujuan untuk menguji 

peran efikasi diri, motivati berprestasi, dan pola asuh otoritatif terhadap 

kematangan karir pada mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan 

jumlah sampel 214 mahasiswa psikologi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa efikasi diri, motivasi berprestasi dan pola asuh otoritatif berperan 

memberikan sumbangan terhadap kematangan karir mahasiswa namun 

tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki 

dan perempuan. Berdasarkan penelitian Safaria tersebut, penelitian ini 

hendak mengembangkan konsep pola asuh otoritatif sebagai salah satu 

pendorong lahirnya socially prescribed perfectionism terhadap 

pengaruhnya pada keraguan karir sebagai kegagalan dalam kematangan 

karir. 

(3) Santos, Wang, dan Lewis. Emotional intelligence and career decision- 

making difficulties: The mediating role of career decision self-efficacy. 

Penelitian yang dilakukan Santos, Wang dan Lewis bertujuan 

untuk mengidentifikasi kecerdasan emosional tertentu yang memiliki 

peran kunci dalam proses pembuatan keputusan dan untuk 

mengeksplorasi peran efikasi diri keputusan karir sebagai mediator dalam 

hubungan kecerdasan emosial dan kesulitan membuat keputusan karir. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri keputusan karir 

memediasi hubungan antara kecerdasan emosional dengan kesulitan 
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membuat keputusan karir. Berdasarkan hasil penelitian Santos, Wang, 

dan Lewis yang menyebutkan bahwa tidak perfeksionisme merupakan 

salah satu wujud kecerdasan emosi, maka penelitian ini akan berfokus 

pada variabel perfeksionisme yakni pengaruh perfeksionisme terhadap 

keraguan karir melalui variabel mediasi efikasi diri keputusan karir. 

(4) Penn dan Lent. The joint roles of career decision self-efficacy and 

personality traits in the prediction of career decidedness and decisional 

difficulty. 

Penelitian yang dilakukan Penn dan Lent berusaha memperjelas 

asumsi bahwa hubungan personal traits terhadap tingkat keraguan karir 

dapat dimediasi oleh efikasi diri karir. Penelitian dilakukan terhadap 

responden berjumlah 182 mahasiswa dan menghasilkan kesimpulan 

bahwa efikasi diri karir mampu memediasi pola hubungan personal traits 

terhadap keraguan karir. Beranjak dari penelitian yang dilakukan oleh 

Penn dan Lent tersebut, penelitian ini berusaha memperluas konsep 

penelitian tentang personal traits (kepribadian) namun menggunakan 

bentuk personal traits yang lain yakni perfeksionisme. Lebih lanjut 

penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh perfeksionisme terhadap 

keraguan karir melalui variabel mediasi efikasi diri keputusan karir. 
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(5) Taylor dan Popma. An examination of the relationships among career 

decision-making self-efficacy, career salience, locus of control, and 

vocational indecision. 

Penelitian yang dilakukan Taylor dan Popma berusaha melakukan 

eksplorasi lanjutan terhadap hubungan antara efikasi diri keputusan karir 

(CDMSE) dengan keraguan karir sekaligus menguji hubungan antara 

konsep CDSME, career salience dan locus of control dengan subjek 

penelitian 203 mahasiswa perempuan dan 204 mahasiswa laki-laki. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan teknik analisis faktor dan 

menghasilkan kesimpulan bahwa CDMSE memiliki kontribusi signifikan 

dalam memprediksi keraguan karir. Sedangkan penelitian ini berusaha 

memperluas konsep penelitian Taylor dan Popma yakni kemampuan 

memprediksi efikasi diri keputusan karir pada keraguan karir sekaligus 

kemampuan efikasi diri dalam memediasi pengaruh perfeksionisme 

terhadap keraguan karir. 

(6) Leong, dan Chervinko. Construct validity of career indecision: negative 

personality traits as predictors of career indecision. 

Tujuan penelitian yang dilakukan Leong dan Chervinko adalah 

untuk mengevaluasi validitas konstruk dari keraguan karir dengan 

menguji hubungannya terhadap personality traits yang dipilih 

(perfeksionisme, self-consciousness, dan fear of commitment) pada 

mahasiswa perguruan tinggi dengan jumlah 217. Hasil dari penelitian 

adalah bahwa tiga dimensi perfeksionisme bersifat prediktif terhadap 
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keraguan karir. Sedangkan penelitian ini berusaha membuktikan 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Leong pada demografi 

responden yang berbeda serta untuk mengetahui pengaruh 

perfeksionisme secara langsung terhadap keraguan karir serta melalui 

variabel mediasi efikasi diri keputusan karir. 

(7) Page, Bruch, dan Haase. Role of perfectionism and five-factor model 

traits in career indecision. 

Penelitian Page, Bruch dan Haase berusaha mengevaluasi apakah 

aspek-aspek perfeksionisme memiliki kontribusi unik dalam 

memprediksi keraguan karir melampaui Five-Factor Model yang 

kemungkinan juga berhubungan dengan keraguan karir serta implikasi 

hasil penelitian untuk konseling karir. Penelitian tersebut dilakukan 

terhadap 212 mahasiswa dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perfeksionisme maladaptive yang memiliki korelasi dengan keraguan 

karir. Sedangkan penelitian ini selain berusaha memperkuat hasil temuan 

Page, Bruch dan Haase juga untuk mengetahui pengaruh perfeksionisme 

terhadap keraguan karir melalui variabel mediasi efikasi diri keputusan 

karir. 

(8) Bullock-Yowell, Andrews, dan Buzzetta. Explaining career decision- 

making self-efficacy: personality, cognitions, and cultural mistrust. 

Penelitian yang dilakukan Bullock-Yowell, Andrews, dan 

Buzzetta berusaha mengeksplorasi hipotesis bahwa efikasi diri keputusan 

karir dapat dipengaruhi oleh career thoughts, Big Five Personality 
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factors, dan cultural mistrust yang dilakukan kepada sampel mahasiswa 

Afrika Amerika dan Caucasian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa efikasi diri keputusan karir berhubungan secara positif dengan 

semua faktor Big Five personality dan bekorelasi secara negatif dengan 

career thoughts serta cultural mistrust. Sedangkan penelitian ini selain 

mengetahui pengaruh kepribadian, di mana dalam penelitian terwakili 

oleh perfeksionisme, terhadap efikasi diri keputusan karir juga untuk 

mengetahui kemampuan efikasi diri keputusan karir dalam memediasi 

pengaruh perfeksionisme terhadap keraguan karir. 

(9) Burns, Morris, Rousseau, dan Taylor. Personality, interests, and career 

indecision: a multidimensional perspective. 

Penelitian yang dilakukan oleh Burns, Morris, Rousseau, dan 

Taylor bertujuan untuk mengevaluasi struktur keraguan karir dan untuk 

menjelaskan kemampuan prediksi personality traits dan vocational 

interest. Penelitian tersebut dilakukan kepada 285 mahasiswa jurusan 

psikologi dan menghasilkan kesimpulan bahwa keraguan karir 

merupakan multifaced dan baik personality traits serta vocational  

interest memiliki hubungan yang kuat dengan keraguan karir dibanding 

penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian ini berusaha 

memperluas konsep serta hasil penelitian Burns, Morris, Rousseau, dan 

Taylor dengan menggunakan jenis kepribadian yang berbeda sebagai 

variabel independen yakni perfeksionisme dan pengaruhnya terhadap 

efikasi diri keputusan karir dan keraguan karir serta pengaruh 
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perfeksionisme terhadap keraguan karir melalui variabel mediasi efikasi 

diri keputusan karir. 

(10) Andrews, Bullock-Yowell, Dahlen, dan Nicholson. Can perfectionism 

affect career development? Exploring career thoughts and self-efficacy. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andrews, Bullock-Yowell, 

Dahlen, dan Nicholson berusaha mengidentifikasi hubungan antara 

career-spesific barriers (perfeksionisme, negative career thoughts, 

efikasi diri keputusan karir, pada sampel 300 mahasiswa perguruan 

tinggi. Hasil menunjukkan bahwa negative career thinking dan 

perfeksionisme memprediksi efikasi diri keputusan karir. Sedangkan 

penelitian ini selain berusaha membuktikan hasil penelitian yang telah 

dilakukan Andrews, Bullock-Yowell, Dahlen dan Nicholson tersebut 

juga untuk memperluas konsep penelitiannya dengan mengubah variabel 

efikasi diri keputusan karir sebagai variabel mediasi serta menambahkan 

variabel dependen keraguan karir. 

 
 

2.2 Kajian Teoretis 

 

2.2.1 Keraguan Karir 

 

Di dalam literatur, konstruk keraguan karir digunakan untuk 

menunjukkan masalah selama proses pengambilan keputusan karir. 

Keraguan karir merupakan suatu kondisi individu yang mengalami 

permasalahan atau kesulitan ketika akan memulai dan/atau ketika 

proses pengambilan keputusan karir sedang berlangsung yang 
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menyebabkan ketidakmampuan atau ketidakpastian di dalam 

menentukan pilihan karirnya (Gati, Krausz & Osipow, 1996). 

Kurangnya kontrol karir sering disebut keragu-raguan karir dan 

diberlakukan sebagai kebingungan, penundaan, atau impulsifitas 

(Brown dan Lent, 2013). Leong dan Chervinko (1996), 

mendefinisikan keraguan karir sebagai ketidak mampuan untuk 

membuat keputusan karir yang diharapkan akan dikejar oleh 

seseorang. 

Keraguan karir, indikator umum dari proses pengambilan 

keputusan, didefinisikan sebagai kesulitan atau ketidakmampuan 

belajar tentang diri, belajar tentang karir, dan mengintegrasikan kedua 

sumber informasi tersebut untuk membuat keputusan karir (Kelly & 

Lee, 2002; Miller & Rottinghaus, 2014). Secara teoritis, keragu- 

raguan dapat mengambil dua bentuk: mereka yang secara progresif 

tidak tegas dan orang-orang yang secara kronis ragu-ragu (Guay, 

Senecal, & Fernet, 2003). Secara khusus, individu yang mengalami 

perkembangan tidak pasti akan berubah dalam tingkat keragu-raguan 

mereka sepanjang waktu karena mereka mengumpulkan lebih banyak 

pengetahuan tentang karir dan pengetahuan diri, sementara individu 

yang ragu-ragu secara kronis cenderung tetap pada tingkat keragu- 

raguan yang relatif stabil dari waktu ke waktu (Van Matre & Cooper, 

1984). 



22 
 

 

 

Individu dapat disebut ragu-ragu untuk berbagai alasan. 

Germeijs dan de Boeck (2002) membedakan sebelas deskriptor ragu- 

ragu berikut ini: 1) memutuskan butuh waktu lama; 2) memutuskan 

dianggap sulit; 3) tidak tahu caranya untuk memutuskan; 4) merasa 

tidak yakin saat memutuskan; 5) menunda keputusan; 6) menghindari 

keputusan; 7) meninggalkan keputusan kepada orang lain; 8) 

mengubah keputusan; 9) mengkhawatirkan keputusan yang dibuat; 

10) menyesali keputusan dibuat; dan 11) menyebut diri sendiri tidak 

pasti. Germeijs dan de Boeck (2002) berpendapat bahwa ada tiga 

definisi persepsi keragu-raguan: kurangnya informasi, masalah 

penilaian, dan ketidakpastian hasil. 

Dalam prakteknya, penelitian tentang keragu-raguan karir 

tidak selalu dibedakan secara jelas antara sampel yang berkembang 

versus kronis tidak pasti. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa 

kebanyakan penelitian mencakup kedua kategori pembuat keputusan. 

Memang, sulit untuk mengidentifikasi secara kronis ragu-ragu tanpa 

mengamati status keputusan mereka dari waktu ke waktu. 

Gati dan rekan-rekannya mengembangkan dua sistem untuk 

mengidentifikasi sumber ketidakyakinan yang mendasari seseorang 

mengalami keraguan karir sebagaimana tercantum dalam Brown dan 

Lent (2013): 

a) Sistem pertama didasarkan pada pendekatan teori keputusan (Gati 

et al., 1996) dan membedakan antara kesulitan yang mungkin 
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timbul sebelum pengambilan keputusan (yaitu, kurangnya 

kesiapan karena motivasi rendah, ketidaktegasan umum, 

keyakinan disfungsional) dan yang terjadi sebagai orang yang 

memutuskan (yaitu, kurangnya informasi tentang proses, diri, dan 

pekerjaan; informasi inkonsisten karena untuk informasi yang 

tidak dapat diandalkan). 

b) Sistem kedua menganjurkan bahwa kepribadian dan faktor-faktor 

emosional mengganggu pengambilan keputusan karir dalam tiga 

cara berbeda: (1) pandangan pesimis tentang proses pengambilan 

keputusan, dunia kerja, dan kendali pribadi; (2) kecemasan 

tentang proses, ketidakpastian, pengambilan keputusan, dan hasil; 

dan (3) faktor-faktor diri dan identitas yang terkait dengan 

kecemasan umum, harga diri, dan konflik antar pribadi. 

Kelly dan Lee (dalam Brown dan Lent, 2005), mencatat 

kurangnya perhatian terhadap keraguan karir dalam teori 

pengembangan karir kontemporer, sehingga mereka melakukan 

analisis faktor instrumen penilaian yang mengukur keraguan karir 

dengan tujuan ganda mengklarifikasi domain yang berbeda dari 

konstruk dan mengidentifikasi struktur internalnya. Tujuh faktor unik 

muncul dari analisis mereka: 

a) Ketidaktegasan, didefinisikan sebagai “bentuk keraguan yang 

meregang dan bertahan lama yang tidak mereda saat informasi 

diperoleh”. 
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b) Kurangnya informasi, mencerminkan kurangnya pengetahuan 

tentang proses pengambilan keputusan karir, kurangnya 

pengetahuan tentang diri, dan kurangnya pengetahuan tentang 

informasi karir. 

c) Kecemasan pilihan, mencerminkan tekanan emosional yang 

terkait dengan keharusan membuat keputusan karir. 

d) Difusi identitas, yang didefinisikan sebagai “ketidakmampuan 

untuk mengkristalkan secara memadai karakteristik karir 

seseorang yang relevan atau untuk melihat bagaimana 

karakteristik pribadi seseorang dapat diimplementasikan dalam 

karir”. 

e) Ketidaksepakatan dengan orang lain, mencerminkan masalah 

yang muncul setelah keputusan karir telah tercapai karena 

keberatan dari orang lain yang signifikan. 

f) Konflik pilihan positif, mewakili ketidaktentuan dalam memilih 

satu karir dari sejumlah alternatif yang menarik. 

g) Kebutuhan akan informasi, yang mencerminkan defisit yang 

serupa dengan yang ada pada faktor “kurangnya informasi” tetapi 

juga tidak mengakui perlunya mencari informasi. 

Dalam kaitannya untuk mengukur keraguan karir seseorang, 

Osipow, Carney, dan Barak (1976) mengembangkan instrumen 

penelitian yang disebut dengan Career Decision Scale, istrumen 

tersebut terdiri dari dua subskala kepastian karir (career certainty) dan 
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keraguan karir (career indecision). Di samping itu, Osipow, Carney, 

dan Barak (1976) turut menjelaskan empat struktur faktor dari 

keraguan karir, yaitu: 

a) Faktor 1 terdiri dari “unsur-unsur yang melibatkan kurangnya 

struktur dan keyakinan sehubungan dengan berurusan dengan 

pengambilan keputusan kejuruan. Ini menunjukkan kemungkinan 

kegelisahan pilihan yang mengarah ke penghindaran pengambilan 

keputusan.” 

b) Faktor 2 keprihatinan pada “kemungkinan penghalang eksternal 

untuk pilihan yang disukai.” 

c) Faktor 3 menyarankan kesulitan memilih dari beberapa 

kemungkinan peluang karir yang menarik. 

d) Faktor 4 menunjukkan konflik pribadi dari beberapa tipe yang 

melingkupi keputusan karir (Meyer, 1987). 

Sedangkan Meyer (1987) menghasilkan tiga faktor struktur 

penyebab keraguan karir yakni (1) kurangnya struktur dan 

kepercayaan pada pendekatan tugas pengambilan keputusan karir, (2) 

kurangnya pengetahuan tentang kemampuan, dan (3) kehadiran 

penghalang eksternal yang menghalangi pilihan yang diinginkan 

(Meyer, 1987). 
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Shimizu (1988) mengungkapkan 4 faktor keraguan karir 

sebagai berikut: 

a) Faktor 1, mencerminkan perasaan ragu-ragu mengenai pilihan 

karir. Selain itu, ada unsur kebingungan, keputusasaan, dan 

kurangnya pengalaman dan/atau informasi yang tercermin dalam 

item yang dimuat pada faktor ini. 

b) Faktor 2, menunjukkan kepastian relatif tentang karir masa depan, 

tetapi keinginan untuk mendapatkan penguatan dan dukungan 

untuk keputusan yang telah dibuat. 

c) Faktor 3, mencerminkan konflik pendekatan pendekatan klasik, di 

mana responden adalah perasaan positif daripada perasaan negatif 

ganda mereka (dicirikan dalam faktor 1) tentang karir yang 

membuat pilihan menjadi sulit. 

d) Faktor 4, mencerminkan berbagai hambatan eksternal dan internal 

untuk pengambilan keputusan karir. 

Sejalan dengan Shimizu (1988), Vondracek (1990) juga 

menjelaskan empat skala faktor keraguan karir sebagai berikut: 

a) Difusi, yang mewakili perasaan kebingungan, keputusasaan, dan 

kurangnya pengalaman atau informasi tentang pembuatan 

keputusan karir. 

b) Dukungan, yang mewakili ketidakpastian tentang bagaimana 

untuk melanjutkan dalam membuat keputusan dan kebutuhan 

untuk dukungan tambahan untuk keputusan awal. 
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c) Pendekatan-pendekatan, yang merepresentasikan konflik 

pendekatan pendekatan klasik di mana beberapa kemungkinan 

karir menarik. 

d) Hambatan eksternal, yang mewakili baik hambatan eksternal 

untuk pilihan karir dan kurangnya minat dalam membuat 

keputusan. 

 
 

2.2.2 Perfeksionisme 

 

Dr. David Burns (dalam Gould, 2012), mendefinisikan 

perfeksionis sebagai “orang yang standarnya jauh di luar jangkauan 

atau alasan” dan “yang sering secara kompulsif dan tanpa henti 

menuju tujuan yang tidak mungkin dan yang menilai kebermaknaan 

mereka sepenuhnya melalui produktivitas dan pencapaian”. Dorongan 

utama mereka adalah untuk menghindari kegagalan. Yang mana dapat 

menyebabkan depresi, stres berat, masalah hubungan kronis, peminum 

alkohol, gangguan makan dan banyak masalah kesehatan lainnya. 

Lebih lanjut Gould (2012) dalam bukunya menuliskan bahwa 

hal yang paling diperhatikan oleh perfeksionis adalah tentang 

menghindari kegagalan, tidak tercapainya persetujuan, dan penolakan. 

Hal tersebut sangat berbeda dari individu dengan standar tinggi, 

dengan keinginan yang sehat untuk mencapai kesuksesan, tapi paham 

bahwa hal-hal terntu tidak selalu berhasil sesuai yang mereka 

harapkan. Orang-orang seperti itu menerima bahwa mereka tidak akan 
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selalu mendapatkan apa yang diinginkan; sebagai gantinya mereka 

belajar dari kesalahan mereka dan terus bergerak. 

Konsepsi awal perfeksionisme selalu membingkai konstruk 

sebagai baik unidimensional dan patologis. Misalnya, Pacht (1984) 

mencatat bahwa seorang perfeksionis menetapkan standar pribadi 

“sangat tidak realistis sehingga mereka tidak mungkin berhasil”. 

Horney (1950) mencatat bahwa perfeksionis menderita di bawah 

“tirani dari yang seharusnya” (hal. 65). Burns (1980) menyatakan 

bahwa standar tinggi perfeksionis dan evaluasi kritis diri mengarah 

pada rendahnya tingkat efikasi diri. “Secara sederhana, semakin tinggi 

standar keberhasilan, semakin kecil kemungkinannya bahwa hasil 

yang sukses akan dianggap sebagai hasil yang mungkin. Dengan 

demikian, perfeksionis meminimalkan keampuhan hasil dengan 

menetapkan tujuan yang terlalu ambisius dan tujuan yang  hampir 

tidak dapat diakses” (Burns, 1980). 

Perfeksionisme umumnya digambarkan sebagai sebuah gaya 

kepribadian yang berupaya untuk menciptakan kesempurnaan, 

menetapkan standar kinerja yang tinggi, dan kecenderungan untuk 

bersikap kritis dalam melakukan evaluasi perilaku pribadi (Flett & 

Hewitt, 2002; Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990; Hewitt & 

Flett, 1991; Stoeber & Otto, 2006). 

Chang (2012) menyebut perfeksionisme sebagai standar cukup 

tinggi terhadap performa individu yang diikuti dengan kecenderungan 
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evaluasi diri yang kritis. Sedangkan Yang dan Stoeber (2012) 

berpendapat bahwa perfeksionisme merupakan suatu disposisi 

kepribadian yang ditandai dengan perjuangan demi kesempurnaan dan 

standar pribadi yang sangat tinggi disertai dengan terlalu kritis 

mengevaluasi diri sendiri serta kekhawatiran tentang penilaian dari 

individu lain. 

Meskipun definisi yang bervariasi, ada beberapa kesepakatan 

bahwa perfeksionisme melibatkan standar pribadi (ekspektasi kinerja) 

dan kritik diri yang berlebihan atau kekhawatiran tentang mencapai 

atau mempertahankan standar pribadi (evaluasi kekhawatiran) (Rice, 

Richardson, & Tueller, 2014). 

Oleh Flett dan Hewitt (2002) perfeksionisme dikonsepkan 

sebagai konstruksi multidimensional, dengan aspek adaptif dan 

maladaptif. Perfeksionisme adaptif melibatkan pengaturan standar 

pribadi yang tinggi (tapi dapat dicapai), preferensi yang tertib dan 

terorganisasi, rasa berpuas diri, keinginan untuk berprestasi, dan 

motivasi untuk meraih penghargaan positif. Perfeksionisme  

maladaptif melibatkan standar yang tidak realistis, keprihatinan yang 

berlebihan atas kesalahan, merasakan tekanan dari orang lain untuk 

menjadi sempurna, perbedaan besar antara kinerja seseorang dan 

standar pribadi, kompulsif meragukan tindakan seseorang, dan 

termotivasi untuk menghindari konsekuensi negatif (Enns & Cox, 

2002). 
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Sedangkan Hamachek (1978) membedakan perfeksionisme 

dalam dua bentuk, sebuah bentuk positif yang diberi label 

“perfeksionisme normal” di mana individu menikmati usaha mereka 

dalam mencapai kesempurnaan dan bentuk negatif yang diberi label 

“perfeksionisme neurotik” di mana individu menderita dalam usaha 

mencapai kesempurnaan mereka. 

Menurut Stoeber (1998) terdapat beberapa aspek dari 

perfeksionisme yaitu: 

(1) Concerns over mistakes, yaitu individu yang perfeksionis 

cenderung memperhatikan segala kesalahan yang ada. 

(2) Personal standards, yaitu individu yang perfeksionis memiliki 

standar yang lebih tinggi dibandingkan individu yang lain. 

(3) Parental expectations, yaitu adanya harapan yang tinggi dari 

orang tua. 

(4) Parental criticism, yaitu adanya kritikan yang berasal dari orang 

tua ketika individu tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan 

oleh orang tua. 

(5) Doubts about actions, yaitu terdapat perasaan ragu-ragu dengan 

tindakan yang hendak dilakukan. 

(6) Organizations, yaitu individu yang perfeksionis cenderung 

menyukai segala sesuatu yang bersifat terorganisir dengan baik. 

Dimensi   perfeksionisme   menurut   Hill   dkk.   (2004), yaitu: 

 

concern over mistakes (kecenderungan mengalami stres dan 
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kecemasan berlebihan dalam melakukan kesalahan), high standards 

for others (kecenderungan memaksa orang lain untuk memiliki 

standar perfeksionis seperti yang mereka yakini), needs for approval 

(kecenderungan mencari pengakuan dari orang lain dan sensitif 

terhadap kritikan), organization (kecenderungan untuk rapi dan 

teratur), perceived parental pressure (kecenderungan merasa harus 

tampil sempurna untuk memperoleh pengakuan dari orang tua), 

planfulness (kecenderungan untuk merencanakan segala sesuatu 

dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan), rumination 

(kecenderungan mengkhawatirkan segala sesuatu secara berlebihan 

mengenai kesalahan yang telah dilakukan, pekerjaan yang tidak 

sempurna dan kesalahan yang mungkin dapat dilakukan di masa yang 

akan datang), striving for excellent (kecenderungan untuk memperoleh 

hasil yang sempurna dan standar yang tinggi). 

Berikut ciri-ciri perfeksionisme sebagaimana disampaikan oleh 

Gould (2012). 

(1) Tidak pernah benar-benar merasa puas dengan pekerjaannya. 

 

Selalu merasa ada yang kurang. 

 

(2) Standar yang ditetapkan sangat tinggi dan terkadang susah untuk 

dicapai. 

(3) Sulit menerima kritik, bahkan merasa menderita karena kritik. 

 

(4) Sebuah kesalahan dapat berakibat pada harga diri mereka dan 

mengurangi kepercayaan pada kemampuan mereka. 
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(5) Tetap bertahan (sulit lepas) pada emosi yang berlebihan ketika 

mereka menemukan kesalahan. 

(6) Sering kali merasa cemas dan ragu pada pikiran tentang “tidak 

cukup baik”. 

Menurut Slaney, Rice, dan Ashby (1996), terdapat enam 

dimensi perfeksionisme, di antaranya: 

(1) Having high standards, memiliki acuan yang tinggi. 

 

(2) Being orderly, bersikap teratur. 

 

(3) Being anxiety, menjadi cemas. 

 

(4) Having tendencies to procrastinate, memiliki kecenderungan 

untuk menunda-nunda. 

(5) Having problem with interpersonal relationship, memiliki 

masalah dengan hubungan interpersonal. 

(6) Having interpersonal problems in counseling, memiliki masalah 

interpersonal dalam konseling. 

Keenam dimensi perfeksionisme itu kemudian menjadi 

subskala Almost Perfect Scale, sebuah instrumen untuk mengukur 

derajat perfeksionisme yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan 

menurut Slaney, Mobley, Trippi, Ashby, dan Johnson (1996) serta 

Slaney, Rice, Mobley, Trippi, dan Ashby (2001) perfeksionisme 

meliputi 3 dimensi, yakni: 

(1) Standards : usaha untuk mencapai kesempurnaan; harapan kerja 

pribadi yang sangat tinggi. 
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(2) Discrepancy (Ketidaksesuaian) : kekhawatiran dalam mencapai 

kesempurnaan; kesenjangan yang dirasakan seseorang antara 

standar yang ditetapkan dan evaluasi diri dalam memenuhi 

standar tersebut. 

(3) Order (Perintah) : kecenderungan untuk mengatur. 

 

Flett dan Hewitt (2002), mengidentifikasi tiga dimensi utama 

perfeksionisme yakni self-orientated, other-orientated, dan socially 

prescribed perfectionism, sebagaimana dijelaskan berikut. 

(1) Self-Orientated Perfectionism 

 

Mereka memberi tekanan pada diri sendiri untuk  

mencapai standar yang tidak realistis dan tidak mungkin. Hal 

tersebut terkait dengan self-criticism, pengawasan diri yang intens 

dan ketidakmampuan untuk menerima kesalahan atau kegagalan 

dalam diri seseorang. Sorotzkin (1985) menjelaskan gaya berpikir 

di mana individu merasa terdorong untuk mencapai 

kesempurnaan di semua bidang kehidupan sebagai “tirani 

keharusan”. Masalahnya adalah rendahnya harga diri dan 

kurangnya kepercayaan diri dapat mengarah pada perasaan tidak 

akan pernah mencapai tujuan dalam hidup, dan dapat 

menghasilkan semacam imobilisasi, di mana terjadi kekurangan 

energi dan motivasi untuk mewujudkan sesuatu. Yang kemudian 

dapat bermuara pada depresi. 
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(2) Other-Oriented Perfectionsm 

 

Mereka mengharapkan orang lain memenuhi standar 

tinggi yang tidak realistis - ini adalah cara untuk 

mengeksternalisasi tekanan yang mereka rasakan. Kemungkinan 

besar untuk berkembang ketika anak-anak dibesarkan dalam 

keluarga yang sangat evaluatif, di mana penekanannya adalah 

pada semua orang berjuang untuk kesempurnaan. Jenis 

perfeksionis ini sering menampilkan ketidakfleksibelan, 

kemarahan dan intoleransi, yang mungkin mengarah ke hubungan 

yang bermasalah, baik di rumah maupun di tempat kerja. 

Tuntutan dan harapan mereka yang berlebihan pada orang lain 

menuntun mereka kadang-kadang dilihat sebagai seseorang yang 

suka menyalahkan, arogan atau dominan. Mereka mungkin 

kesulitan mendelegasikan sebuah tugas karena mereka khawatir 

hasilnya akan kurang sempurna. 

(3) Socially Prescribed Perfectionism 

 

Mereka percaya bahwa orang lain mengharapkan mereka 

untuk memenuhi standar yang sangat tinggi, sehingga tidak 

mungkin untuk dicapai. Jadi standar tinggi di sini dianggap 

dikenakan oleh orang lain, sedangkan standar tinggi perfeksionis 

yang berorientasi pada diri sendiri dikenakan sendiri. Jenis ini 

sangat kuat karena jika mereka tidak memenuhi standar tersebut, 

mereka merasa ada risiko tinggi penolakan atau tidak tercapainya 
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persetujuan. Mereka takut akan konsekuensi sosial dari 

kegagalan, tampak bodoh atau dikritik oleh orang lain. Tipe ini 

diasosiasikan dengan masalah penyesuaian seperti kesepian yang 

lebih besar, rasa malu, takut evaluasi negatif, dan rendahnya 

harga diri. Itu dapat menyebabkan kemarahan dan kebencian 

(pada orang yang tampaknya memaksakan standar), depresi (jika 

tidak tercapai), dan kecemasan sosial (takut dihakimi orang lain). 

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi seorang individu 

menjadi perfeksionis menurut Ratna (2012): 

(1) Ekspektasi yang tinggi baik dari diri sendiri dan individu lain: 

Dengan adanya ekspektansi dari diri sendiri dan individu lain 

yang tinggi menuntut seorang individu untuk melakukan yang 

terbaik agar dapat mencapai ekspektansi yang diharapkan, 

sehingga seorang individu menjadi perfeksionis karena terbiasa 

dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin. 

(2) Keyakinan diri yang tinggi (high self efficacy): Seorang 

perfeksionis yang selalu menyelesaikan segala sesuatu sebaik 

mungkin, memiliki suatu perasaan yakin terhadap diri sendiri 

yang tinggi dan tidak mempercayai pekerjaan yang dilakukan 

oleh individu lain. 

(3) Pembelajaran dari orang tua pada anak melalui proses modeling 

perilaku orang tua: Anak selalu melakukan modeling terhadap 

orang tuanya sebagai suatu acuan bagi dirinya untuk mencari 
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identitas dirinya. Jika orang tua merupakan seorang individu yang 

perfeksionis maka anak akan meniru orang tuanya menjadi 

seorang perfeksionis juga. 

(4) Lingkungan sekitar yang kompetitif: Lingkungan sekitar yang 

kompetitif dapat menyebabkan individu menjadi perfeksionis 

karena individu cenderung berkompetisi untuk menjadi yang 

terbaik dan menjadi lebih unggul daripada yang lain. 

Karakter kepribadian perfeksionis dapat menyebabkan 

berbagai kesulitan. Biasanya termasuk kesulitan membuat keputusan, 

memeriksa dan mengecek ulang, menganalisa secara berlebihan, 

perenungan, terlalu pilih-pilih terhadap potensi mitra - semua itu 

umum disebut psikiater sebagai „obsesif‟ - tetapi hanya sebagian kecil 

orang dengan tanda-tanda tersebut yang cenderungan akan 

mengembangkan gangguan obsesif kompulsif, suatu kondisi klinis 

yang biasanya akan menyebabkan seseorang mencari bantuan 

terapeutik. 

Gordon Flett (Gould, 2012) mengatakan bahwa perfeksionis 

menunjukkan diri mereka dalam tiga cara berbeda: pertama, “promosi 

diri”, yang melibatkan upaya untuk mengesankan orang lain dengan 

membual atau menampilkan kesempurnaan seseorang (jenis ini mudah 

dikenali karena mereka sering menjengkelkan orang lain); kedua, 

dengan menghindari situasi di mana mereka mungkin menampilkan 

ketidaksempurnaan mereka (umum bahkan pada anak kecil); dan 
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ketiga, kecenderungan untuk menyimpan masalah untuk diri mereka 

sendiri (termasuk ketidakmampuan untuk mengakui kegagalan pada 

orang lain). 

 
 

2.2.3 Efikasi diri keputusan karir 

 

Efikasi diri keputusan karir dikembangkan oleh Taylor dan 

Betz (1983) yang kelahirannya merupakan proses pengintegrasian dua 

teori mayor, yakni efikasi diri (self efficacy) karya Bandura (1977) 

dan kematangan karir (career maturity) karya Crites (1978). 

Konstruk efikasi diri, yang didasarkan pada karya Bandura 

(1977), berfokus pada kepercayaan pribadi seseorang untuk 

melakukan perilaku tertentu (Prapaskah dan Brown, 2013b). Secara 

khusus, efikasi diri mengacu pada keyakinan seseorang mengenai 

kemampuannya untuk berhasil melakukan tugas atau perilaku yang 

diberikan (Betz dan Luzzo, 1996). Efikasi diri merupakan keyakinan 

diri pada kemampuan diri untuk berhasil melakukan perilaku atau 

kelas perilaku tertentu. Yang mana Bandura mendalilkan bahwa 

efikasi diri dapat mempengaruhi perilaku memilih, bekerja, dan 

ketekunan (Betz, Klein, dan Taylor, 1996). 

Bandura secara lebih spesifik merumuskan 4 sumber informasi 

yang dapat mempengaruhi self efikasi, di antaranya (a) performance 

accomplishments (pencapaian kinerja) adalah pengalaman berhasil 

melaksanakan perilaku yang dipertanyakan; (b) vicarious learning or 
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modeling (pembelajaran tidak langsung atau pemodelan); (c) verbal 

persuasion sebagai contoh penguatan dan dukungan dari orang lain; 

dan (d) lower levels of emotional arousal (kebangkitan level emosi 

yang lebih rendah) yakni kecemasan dan hubungannya dengan 

perilaku. 

Teori lain yang melandasi lahirnya efikasi diri keputusan karir 

adalah teori kematangan karir (Crites, 1978). Kematangan karir 

didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk membuat pilihan 

karir yang sesuai, termasuk kesadaran tentang apa yang diperlukan 

untuk membuat keputusan karir dan sejauh mana satu pilihan itu 

realistis dan konsisten dari waktu ke waktu (Crites, 1978b; King, 

1989; Ohler, Levinson, & Hays, 1996 dalam Levinson, Ohler, 

Caswell, dan Kiewra, 1998). Kematangan karir juga bisa didefinisikan 

sebagai sejauh mana seorang individu memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk membuat pilihan karir yang 

cerdas dan realistis. Hal itu merupakan kesiapan seorang individu 

untuk membuat keputusan karir yang tepat dan sesuai usia dan 

mengatasi tugas yang sesuai dengan pengembangan karir (Luzzo, 

1993; Savickas, 1984 dalam Levinson, Ohler, Caswell, dan Kiewra, 

1998). 

Kematangan karir terdiri dari lima kompetensi yang kemudian 

kelima kompetensi tersebut menjadi subskala pada efikasi diri 

keputusan karir, yakni (1) Mengetahui diri sendiri (Self-Appraisal); 
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(2) Mengetahui tentang pekerjaan (Occupational Information); (3) 

Memilih pekerjaan (Goal Setting); (4) Melihat ke depan (Planning); 

dan (5) apa yang harus dilakukan (Problem Solving) (Levinson, Ohler, 

Caswell, dan Kiewra, 1998). 

Konsep efikasi diri keputusan karir sebenarnya adalah inti dari 

teori sosial kognitif yang secara umum dipahami sebagai keyakinan 

individu atas kemampuan mengatur dan melakukan serangkaian 

kegiatan yang menuntut suatu pencapaian atau prestasi. Pemikiran 

yang melandasi pengujian efikasi diri keputusan karir adalah bahwa 

setiap orang merasa yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan diri 

dalam pengambilan keputusan karir (efikasi diri keputusan karir). 

Pengambilan efikasi diri keputusan karir adalah “kepercayaan 

individu bahwa dia dapat terlibat dalam kegiatan seperti penilaian diri 

yang akurat, mengumpulkan informasi pekerjaan yang relevan, dan 

memilih tujuan yang sesuai” (Taylor & Betz, 1983). Sedangkan 

Menurut Betz, Klein, dan Taylor (1996) efikasi diri keputusan karir 

didefinisikan sebagai keyakinan seseorang berdasarkan kemampuan 

yang ia miliki akan mampu dengan sukses menyelesaikan tugas-tugas 

yang spesifik berkaitan dengan pengambilan keputusan karir. Tugas- 

tugas yang dimaksud adalah menilai diri, mengumpulkan informasi 

tentang dunia kerja, menentukan tujuan, membuat perencanaan, dan 

memecahkan masalah. 



40 
 

 

 

Hackett dan Betz (1995) mengadaptasi konstruk efikasi diri 

keputusan karir Bandura untuk domain pengembangan karir dan 

memperkenalkan gagasan tentang efikasi diri keputusan karir, atau 

keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk 

menyelesaikan tugas spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Tugas-

tugas ini bisa mencakup mengeksplorasi pilihan karir, mendaftar 

untuk kuliah, atau melakukan tugas yang spesifik untuk pekerjaan 

tertentu. 

Sebagian besar penelitian tentang efikasi diri keputusan karir 

karir menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangannya, yang dapat mencakup tingkat optimisme individu. 

Scheier, Weintraub, dan Carver (1986) mengidentifikasi optimisme 

dan pesimisme sebagai ciri kepribadian yang mempengaruhi coping. 

Disposisi optimisme diidentifikasi sebagai mediator untuk ekspektasi 

umum, atau hasil yang bersifat umum atau sedang ditentukan oleh 

banyak elemen. 

Scheier and Carver (1993) kemudian memperkenalkan 

gagasan disposisi optimisme, yang merupakan harapan akan hasil 

positif umum dalam kehidupan. Dalam model motivasi harapan 

mereka, Carver dan Scheier (1998) mengidentifikasi optimis sebagai 

individu yang mengharapkan hasil bagus, mengejar tujuan dengan 

percaya diri, dan bertahan meskipun tujuannya tampak menakutkan. 

Sebaliknya, mereka menemukan bahwa pesimis lebih cenderung 
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mengharapkan hasil negatif saat mengejar sasaran dan mendekati 

tantangan dengan keraguan dan keraguan. 

Carver dan Scheier (1998) menggambar secara paralel antara 

efikasi diri keputusan karir dan dispositional optimisme. Individu  

yang berkepribadian tinggi percaya bahwa usaha pribadinya sebagian 

besar akan menentukan hasil. Demikian pula, optimis terus 

mengharapkan hasil yang baik karena mereka memandang usaha 

mereka sendiri untuk tetap terlibat dalam mengejar sebuah tujuan 

sebagai menentukan hasil positifnya. Dengan kata lain, optimis 

mengharapkan hasil positif, namun mereka menyadari kebutuhan 

untuk tetap terlibat dengan tugas melalui penyelesaiannya. 

 
 

2.2.4 Implikasi Keraguan Karir, Perfeksionisme dan Efikasi Diri 

Keputusan Karir dalam Bimbingan dan Konseling 

Di dalam bimbingan karir, keraguan karir dianggap sebagai 

salah satu isu utama, sehingga penting untuk mengukur secara efektif 

kondisi tersebut, dan untuk mengetahui sejak dini keraguan karir yang 

dialami oleh seorang siswa (Gaffner & Hazler, 2002). Didasarkan 

pada penemuan-penemuan sebelumnya, disebutkan bahwa seseorang 

pada usia 15 hingga 16 tahun merupakan usia yang tepat untuk 

melakukan investigasi terkait proses pembuatan keputusan karir sebab 

pada usia itu, preferensi karir seseorang seharusnya sudah lebih 
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matang sedangkan usia di bawah 15 tahun masih cenderung mudah 

berubah (Germeijs, Verschueren, & Soenens, 2006). 

Mengingat pemahaman tentang keraguan karir, seharusnya 

menjadi jelas ada keputusan besar untuk melakukan penyelidikan 

tentang aspek spesifik yang dapat menimbulkan keraguan karir yang 

paling umum terjadi pada kalangan remaja akhir (Taylor, 2007). Lebih 

lanjut Taylor menyebutkan bahwa pengetahuan yang akurat terkait 

penyebab munculnya keraguan karir pada remaja akan memberikan 

wawasan dan arahan yang penting bagi konselor bimbingan karir. 

Pengetahuan tersebut memungkinkan konselor bimbingan karir untuk 

menyesuaikan kembali metode maupun pendekatan mereka sehingga 

mereka bisa lebih fokus pada komponen yang paling relevan dan 

penting dari lahirnya keraguan karir. 

Individu yang menunjukkan keraguan karir tidak dapat 

dianggap sebagai kelompok yang homogen, sebab tingkatan keraguan 

serta kesulitan individu dalam proses pembuatan keputusan 

merupakan hal yang unik bagi setiap indivu (Gordon & Meyer, 2002). 

Karena itu, menggunakan satu pendekatan konseling karir tertentu 

untuk mengatasi seluruh keraguan karir bukanlah sesuatu yang layak, 

mengingat beragamnya masalah penyebab utama lahirnya keraguan 

karir yang dihadapi individu. Kendati demikian, Taylor (2007) 

mengusulkan pengadopsian pendekatan ekletik dalam menghadapi 
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permasalahan yang muncul terkait bidang karir serta menekankan 

pada teknik naratif. 

Konseling naratif tidak hanya bertujuan untuk memahami 

peristiwa dalam cerita kehidupan individu, tetapi juga memastikan 

bagaimana cerita-cerita itu mempengaruhi mereka. Konseling naratif 

bukan hanya tentang bercerita malinkan mengkonstruksikan individu 

dari sebuah cerita, bahwa setiap dari mereka adalah unik (Patton, 

2005). Naratif konseling juga membantu individu mengidentifikasi 

tema dan ketegangan yang mereka hadapi serta ambisi yang ingin 

mereka raih (Collin & Watts, 1996), mengidentifikasi bagaimana 

mereka memandang diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain 

memandang mereka (Maree, Ebersohn, & Molepo, 2006). 

Perfeksionisme dikonsepkan sebagai variabel  kepribadian 

yang mendasari munculnya berbagai permasalahan psikologis 

(Bielinga, Israelib, & Antonya dalam Khani, Abdi, Nokhbezare, 

2013). Namun demikian pendapat lain menyatakan bahwa 

perfeksionisme merupakan trait yang positif karena mampu 

meningkatkan kesempatan untuk menjadi sukses. Menurut Febry 

(2009) perfeksionisme memiliki sisi dua sisi baik positif maupun 

negatif. Sisi positifnya yaitu mendorong seseorang dalam menghadapi 

rintangan ketika mengerjakan sesuatu, sedangkan sisi negatifnya yakni 

seringnya menunda-nunda pekerjaan karena ingin mencapai hasil 
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yang sempurna dari sebuah pekerjaan. Tidak jarang pula 

perfeksionisme menjadi permasalahan yang ditemui oleh konselor. 

Antony (2015) mengusulkan bahwa pendekatan CBT 

merupakan salah satu pendekatan yang cukup efektif untuk digunakan 

ketika menghadapi individu yang memiliki kecenderungan 

perfeksionisme tinggi atau individu perfeksionis yang melahirkan 

maladaptive perfeksionisme. Lebih lanjut Antony menyebutkan 

strategi yang kemungkinan bisa diadopsi konselor sekolah ketika 

menghadapi siswa dengan tingkat maladaptive perfeksionisme yang 

tinggi. Strategi tersebut meliputi strategi kognitif (mengkalibrasi ulang 

bias kognitif; memberi semangat untuk berpikir fleksibel; dan 

mengoreksi keyakinan yang tidak realistis serta 

penginterpretasiannya), strategi perilaku (mengeksposur ke objek, 

pikiran, situasi yang ditakuti; pencegahan perilaku demi keselamatan), 

dan strategi lain (strategi berbasis perhatian dan penerimaan dan 

peningkatan motivasi). 

 
 

2.3 Kerangka Berpikir 

 

Pengajuan model korelasional dalam penelitian ini mengacu pada 

asumsi utama teori social cognitive career theory, yang mana teori tersebut 

tercetus berdasarkan pada interkoneksi antara parameter personal, kognitif 

dan lingkungan dalam menentukan sebuah kinerja. Lebih lanjut penelitian ini 

mengajukan pola pengaruh perfeksionisme (sebagai parameter personal), 
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serta efikasi diri keputusan karir (sebagai parameter kognitif) terhadap 

keraguan karir (sebagai efek atau kinerja) dan perfeksionisme terhadap 

keraguan karir melalui variabel mediasi efikasi diri keputusan karir. 

1. Pengaruh perfeksionisme terhadap efikasi diri keputusan karir. 

 

Bandura merumuskan 4 sumber yang mempengaruhi efikasi diri 

yang kemudian dikembangkan pula sebagai sumber yang mempengaruhi 

efikasi diri keputusan karir. Ke empat sumber tersebut yaitu, (a) 

performance accomplishments atau pencapaian kinerja adalah 

pengalaman berhasil melaksanakan perilaku yang dipertanyakan; (b) 

vicarious learning or modelling (pembelajaran tidak langsung atau 

pemodelan); (c) verbal persuasion sebagai contoh penguatan dukungan 

dari orang lain; dan (d) lower levels of emotional arousal (kebangkitan 

level emosi yang lebih rendah) yakni kecemasan dan hubungannya 

dengan perilaku. 

Hal itu didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya 

sebagaimana disampaikan dalam kajiana pustaka bahwa perfeksionisme 

mempengaruhi efikasi diri keputusan karir bentuk pengaruhnya terbagi 

menjadi dua, baik positif maupun negatif. Pengaruh positif dihasilkan 

oleh self-oriented perfectionism sebagaimana oleh sebagian teoris 

dikelompokkan dalam perfeksionisme adaptif serta pengaruh negatif 

dihasilkan oleh socially prescribed perfectionism sebagaimana oleh teoris 

dimasukkan dalam kelompok perfeksionisme maladaptif. 
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Orang-orang dengan perfeksionisme adaptif memiliki harga diri 

yang tinggi dan penuh kepercayaan bahwa dirinya akan mampu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi berbeda dengan perfeksionisme 

maladaptif. Orang-orang yang memiliki perfeksionisme maladaptif 

cenderung memiliki motivasi yang rendah untuk mencapai sesuatu 

terlebih mereka mengalami kekhawatiran terhadap kritikan dari orang 

lain sebagaimana disebutkan pada sumber efikasi diri keputusan karir 

penguatan dan dukungan dari orang lain atau orang lain yang 

berpengaruh dalam hidup seseorang akan menyebabkan efikasi diri karir 

mereka tinggi, sedangkan orang lain yang tak memberi dukungan dan 

justru menciptakan standar yang tinggi bagi pencapaian kinerja seseorang 

justru akan menyebabkan mereka selalu bertanya-tanya pada kemampuan 

diri sendiri dan memiliki keyakinan diri yang rendah sebab mereka selalu 

diliputi kecemasan tidak mampu memenuhi target yang orang lain 

harapkan kepada mereka. 

2. Pengaruh perfeksionisme terhadap keraguan karir. 

 

Keraguan karir didefinisikan sebagai kesulitan atau ketidak 

mampuan untuk mempelajari tentang diri, mempelajari tentang karir dan 

mengintegrasikan kedua sumber informasi untuk membuat keputusan 

karir. Berdasarkan Lent dan Brown (2013a) dua prediktor keraguan yang 

telah diteliti secara luas dan yang termasuk dalam teori karir sosial 

kognitif (SCCT) adalah sifat kepribadian (personality traits) dan efikasi 

diri (self-efficacy) (Penn & Lent, 2018). 
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McCrae et al. (2000) mendeskripsikan sifat kepribadian adalah 

kecenderungan stabil dari pemikiran, perasaan, atau perilaku yang 

terbentuk secara biologi (Penn & Lent, 2016). Weiten (2016) 

mendefinisikan kepribadian sebagai “konstelasi individu yang unik yang 

terdiri dari sifat perilaku yang konsisten”. Sedangkan sifat kepribadian 

adalah “karakter untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam berbagai 

situasi”. Schultz (2008) dalam bukunya menyebutkan bahwa sifat 

kepribadian adalah karakteristik atau kualitas pembeda yang terwujud 

dari individu, termasuk pola kebiasaan, temperamen, dan emosi. 

Sifat kerpibadian yang akan dijadikan prediktor keraguan karir 

dalam penelitian ini adalah perfeksionisme. Perfeksionisme digambarkan 

sebagai sebuah gaya kepribadian yang berupaya untuk menciptakan 

kesempurnaan, menetapkan standar kinerja yang tinggi, dan 

kecenderungan untuk bersikap kritis dalam melakukan evaluasi perilaku 

pribadi (Flett & Hewitt, 2002). 

Pola korelasional perfeksionisme dengan keraguan karir telah 

lebih dulu diteliti oleh Leong dan Chervinko (1996), yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa dua dari tiga dimensi perfeksionisme memiliki sifat 

prediksi terhadap keraguan karir. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil 

penelitian Page, Bruch, dan Haase (2008) yang menyimpulkan bahwa 

perfeksionisme memiliki relefansi spesifik terhadap keraguan karir. Serta 

penelitian Frederiksen (2009), bahwa maladaptive perfectionism 
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memunculkan kecemasan dalam pemilihan karir yang kemudian berakhir 

dengan keraguan karir. 

Terakhir, Gould (2012), dalam bukunya menuliskan bahwa 

perfeksionisme bisa menjadi hambatan nyata untuk sukses, bukan hanya 

karena kecemasan dan stres yang ditimbulkan, tetapi juga karena waktu 

dan energi yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang kurang penting. 

Seorang perfeksionis merasa apa yang dia lakukan atau kerjakan tidak 

pernah selesai, tidak pernah cukup baik. Karena mereka takut celaan dan 

penolakan lebih dari apa pun, mereka menganggap semua kegiatan 

cenderung sama pentingnya, baik hal sederhana maupun suatu hal yang 

besar, dan hal tersebut dapat menyebabkan penundaan (proscrastination) 

serta ketidakpastian (indecision). 

Hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Burns, Morris, 

Rousseau, dan Taylor (2013) menunjukkan bahwa kepribadian berkaitan 

dengan dimensi yang mendasari keraguan karir. Perfeksionisme secara 

konsisten dikaitkan dengan keraguan karir dan hasil menunjukkan bahwa 

individu dengan kecenderungan perfeksionisme neurotik lebih cenderung 

menderita berbagai jenis keraguan karir. 

3. Pengaruh efikasi diri keputusan karir terhadap keraguan karir. 

 

Konsep efikasi diri keputusan karir merupakan inti dari teori 

sosial kognitif yaitu keyakinan individu ata kemampuan mengatur dan 

melakukan serangkaian kegiatan yang menuntut suatu pencapaian dan 

prestasi. Konsep tersebut berlandaskan pada pemikiran bahwa setiap 
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orang memiliki kemampuan diri dalam membuat keputusan karir. 

Sehingga diyakini bahwa orang-orang yang tidak memiliki keyakinan 

dalam membuat keputusan karir akan mengakibatkan keraguan karir 

sebagaimana dijelaskan oleh Germeijs dan De Boeck (2002) yang 

menyebutkan bahwa merasa tidak yakin saat memutuskan, menghindari 

keputusan, mengkhawatirkan keputusan merupakan beberapa hal yang 

biasanya dihadapi oleh orang yang mengalami keraguan karir. 

Sedangkan penyebab keraguan karir sebagaimana dijelaskan 

Brown dan Lent (2013) di antaranya adalah kurangnya kesiapan karena 

motivasi rendah, ketidak tegasan terhadap perilaku-perilaku yang harus 

dilakukan, keyakinan disfungsional atau tidak berfungsinya keyakinan 

terhadap kemampuan diri, serta faktor diri lainnya mencakup kecemasan, 

harga diri yang rendah, serta terjadinya konflik di dalam diri. Selain itu 

Osipow, Carney, dan Barak (1976) menyebutkan bahwa unsur-unsur 

yang melibatkan kurangnya keyakinan diri seseorang terkait hal-hal yang 

berhubungan dengan pengambilan keputusan karir menyebabkan  

lahirnya keraguan karir. Hal tersebut didukung pula oleh beberapa 

penelitian sebagaimana disampaikan dalam kajian pustaka. 

4. Pengaruh tidak langsung perfeksionisme terhadap keraguan karir melalui 

efikasi diri keputusan karir. 

Pola pengaruh tidak langsung perfeksionisme terhadap keraguan 

karir melalui efikasi diri keputusan karir didasarkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Santos, Wang, dan Lewis (2018), yang menghasilkan 
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kesimpulan bahwa efikasi diri keputusan karir memediasi hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan kesulitan membuat keputusan karir. 

Tidak perfeksionisme adalah salah satu wujud kecerdasan emosi. Di sisi 

lain, peneltiian Penn dan Lent (2018) yang menghasilkan temuan bahwa 

perfeksionisme memiliki hubungan tidak langsung dengan keraguan karir 

dengan mediasi efikasi diri keputusan karir. 

Seseorang dengan keyakinan akan kemampuan diri yang tinggi 

diikuti pula dengan motivasi berprestasi atau motivasi untuk mencapai 

kinerja yang tinggi dan menikmati setiap proses akan sangat berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya keraguan karir yang dihadapi oleh seseorang. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 

1) Terdapat pengaruh langsung positif self-oriented perfectionism terhadap 

efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA Negeri di Kabupaten 

Trenggalek. 

2) Terdapat pengaruh langsung negatif socially prescribed perfectionism 

terhadap efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA Negeri di 

Kabupaten Trenggalek. 

3) Terdapat pengaruh langsung negatif self-oriented perfectionism terhadap 

keraguan karir pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek. 

4) Terdapat pengaruh langsung positif socially prescribed perfectionism 

terhadap keraguan karir pada siswa SMA Negeri di Kabupaten 

Trenggalek. 

5) Terdapat pengaruh langsung negatif efikasi diri keputusan karir terhadap 

keraguan karir pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek. 

6) Terdapat pengaruh tidak langsung perfeksionisme terhadap keraguan 

karir melalui efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA Negeri di 

Kabupaten Trenggalek. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Self-oriented perfectionism memiliki pengaruh langsung positif terhadap 

efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA Negeri di Kabupaten 

Trenggalek, yang artinya semakin tinggi self-oriented perfectionism 

semakin tinggi pula efikasi diri keputusan karir siswa. 

2.  Socially prescribed perfectionism memiliki pengaruh langsung negatif 

terhadap efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA Negeri di 

Kabupaten Trenggalek, yang artinya semakin tinggi socially prescribed 

perfectionism akan semakin rendah efikasi diri keputusan karir pada 

siswa. 

3. Terdapat pengaruh langsung negatif yang signifikan antara efikasi diri 

keputusan karir terhadap keraguan karir. Artinya, tingkat efikasi diri 

keputusan karir yang rendah akan menyebabkan keraguan karir 

meningkat pula. Keyakinan diri yang rendah dalam decision making, 

problem solving dan information gathering dapat menyebabkan career 

indecision yang tinggi. 

4. Terdapat pengaruh positif socially prescribed perfectionism terhadap 

keraguan karir pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Trenggalek, yang 
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berarti bahwa semakin tinggi tingkatan socially prescribed perfectionism 

yang dimiliki oleh siswa semakin tinggi pula tingkat keraguan karir 

mereka. 

5. Efikasi diri keputusan karir memediasi secara negatif pengaruh self- 

oriented perfectionism terhadap keraguan karir pada siswa SMA Negeri 

di Kabupaten Trenggalek yang mana berarti bahwa semakin tinggi 

kondisi self-oriented perfectionism yang dimiliki oleh siswa semakin 

tinggi pula efikasi diri keputusan karir mereka sehingga berakibat 

menurunnya keraguan karir. 

6. Efikasi diri keputusan karir memediasi secara positif pengaruh socially 

prescribed perfectionism terhadap keraguan karir pada siswa SMA 

Negeri di Kabupaten Trenggalek yang mana berarti bahwa semakin 

tinggi kondisi socially prescribed perfectionism yang dimiliki oleh siswa 

semakin rendah efikasi diri keputusan karirinya sehingga berakibat pada 

meningkatnya keraguan karir. 

 
 

5.2 Saran 

 

1. Bagi Konselor 

 

Untuk mengurangi keraguan karir, disarankan untuk fokus pada 

peningkatan efikasi diri keputusan karir siswa. Konselor harus 

menggunakan intervensi yang tepat untuk membantu siswa meningkatkan 

efikasi diri keputusan karir. Dan meskipun perfeksionisme yang 

dimunculkan oleh diri sendiri memiliki pengaruh positif terhadap efikasi 
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diri keputusan karir dan memiliki pengaruh negatif terhadap keraguan 

karir, tidak menutup kemungkinan self-oriented perfectionism yang 

berlebihan dapat berkembang pula menjadi maladaptive perfectionism 

sehingga konselor diharap tetap mewaspadai kecenderungan 

perfeksionisme pada siswa sebab seseorang yang menciptakan standar 

sangat tinggi pada dirinya sendiri serta cenderung mengevaluasi dirinya 

sendiri secara kritis akan merugikan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada siswa kelas 12 

sekolah menengah atas padahal perkembangan karir saling terpadu. Dan 

mengetahui kondisi keraguan karir sedini mungkin akan lebih 

menguntungkan. Sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian dengan responden yang lebih beragam.  Terlebih 

lagi, data demografis dalam penelitian ini tidak dilaporkan, untuk 

penelitian berikutnya, diharapkan untuk melaporkan data demografis 

sehingga dapat diketahui perbedaan keraguan karir pada gender serta 

keragaman usia yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan landasan awal untuk pengembangan penelitian dengan 

menggunakan teknik intervensi demi menurunkan tingkat keraguan karir 

pada siswa. 
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