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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengambilan Keputusan Karir 

1. Pengertian Pengambilan keputusan karir 

Tolbert (dalam Manrihu, 1992) mengatakan bahwa pengambilan 

keputusan adalah suatu proses sistematik dimana berbagai data digunakan dan 

dianalisis atas dasar prosedur-prosedur yang eksplisit, dan hasil-hasilnya di 

evaluasi sesuai dengan yang diinginkan. Pengambilan keputusan merupakan 

suatu proses dimana individu mengadakan suatu seleksi dari dua kemungkinan 

pilihan atau lebih. Suatu keputusan tidak dapat diadakan kecuali kalau ada 

lebih dari satu kegiatan atau alternatif yang ada pada diri individu (Sukardi & 

Sumiati, 1993). 

Super (dalam Manrihu, 1992) menyatakan bahwa karir sebagai suatu 

sekuensi posisi-posisi yang diduduki seseorang selama hidupnya. Selain itu, 

Flanagan dan Cooley (dalam Manrihu, 1992) juga menyatakan bahwa karir 

sebagai suatu pohon kehidupan (Decision tree) yang melukiskan titik kepu-

tusan yang dihadapi seseorang melalui sekolah sehingga memasuki dunia ker-

ja sebagai suatu rangkaian tahap-tahap kehidupan dimana berbagai konstalasi 

tugas-tugas perkembangan yang dihadapi dan dijumpai. 

Mitchell & Krumboltz (1987) mengatakan bahwa seseorang akan ter-

libat dalam berbagai perilaku yang mengarah kesuatu karir ketika ia sedang 

mengambil keputusan karir. Beberapa perilaku pengambilan keputusan karir 

diantaranya bersekolah serta memasuki progam latihan, melamar pekerjaan, 

peningkatan pekerjaan, berubah jabatan atau memasuki pekerjaan baru. 

Pengambilan keputusan karir menurut Conger adalah usaha 

menemukan dan melakukan pilihan diantara berbagai kemungkinan yang tim-

bul dalam proses pemilihan karir. Tolbert (dalam Manrihu, 1992) berpendapat 

pengambilan keputusan karir adalah suatu proses sistematik dimana berbagai 

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

hasil-hasilnya dievaluasi sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan Hollands 

(dalam Sukardi dalam Widiyastuti & Pratiwi, 2013) menyatakan pengambilan 

keputusan berdasarkan asumsi mengenai pilihan karier yang diekspresikan 

atau diungkapkan melalui kepribadian seseorang; pilihan pekerjaan merupa-

kan penggambaran ekspresi seseorang yang terlihat pada motivasi, penge-

tahuan, kepribadian dan kemampuan. Pengambilan keputusan karir adalah 

suatu proses seleksi yang dilaksanakan secara sengaja dan serius serta penuh 
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pertimbangan demi keberhasilan kehidupan karirnya dimasa yang akan da-

tang. Pengambilan keputusan karir disini memiliki makna bahwa setiap indi-

vidu memiliki kebingungan-kebingungan yang menyebabkan individu tersebut 

mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan karir. 

 

2. Aspek-aspek Pengambilan keputusan karir 

Terdapat beberapa aspek yang dapat membuat remaja menjatuhkan 

pilihan pada suatu karir. Menurut Conger (1991), ada enam aspek yang harus 

terpenuhi dalam membuat keputusan karir, yaitu : 

1) Pengetahuan mengenai karir 

Sejauh mana pengetahuan tenang dunia kerja dan berbagai tugas yang 

berkaitan dengan pekerjaan dan berbagai tugas yang berkaitan dengan 

pekerjaan tersebut. Selain itu pengetahuan mengenai karir juga berkaitan 

dengan pengetahuan mengenai tren dunia kerja, sikap, dan kesempatan ker-

ja. 

2) Pemahaman diri 

Kemampuan individu dalam menilai kelemahan dan kelebihan yang ada 

dalam diri untuk pengambilan keputusan karirnya di masa yang akan da-

tang. 

3) Kecocokan pilihan karir dengan diri 

Kemampuan dalam membuat pilihan dalam mengambil keputusan karir 

yang tepat dan paling sesuai. 

4) Minat 

Keinginan individu dalam memilih bidang karir yang sesuai sehingga dapat 

membantu pengembangan diri dimasa sekarang dan dimasa yang akan da-

tang. 

5) Proses membuat keputusan 

Perubahan yang diambil untuk menghasilkan dan menentukan pengambi-

lan keputusan karir. 

6) Masalah interpersonal 

Kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang berkai-

tan dengan proses pengambilan keputusan karir dimana dalam hal ini yang 

dimaksud adalah progam studi maupun pekerjaan. 

 

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir 

Berdasarkan teori Krumboltz melahirkan empat kategori faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan karir seseorang, yaitu faktor-faktor 

genetik, lingkungan, pembelajaran dan keterampilan menghadapi tugas atau 



3 
 

masalah. Menurut Corey (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

keputusan karir, yaitu: 

a. Motivation and achievement (motivasi dan prestasi) 

b. Attitudes about occupation (sikap terhadap pekerjaan) 

c. Interest (ketertarikan/minat) 

d. Values (nilai-nilai) 

e. Self concept (konsep diri) 

f. Personality and choosing career (kepribadian dan pilihan karir). 

Selanjutnya menurut Widyastuti dan Pratiwi (2013), faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan karir terdiri dari dua 

faktor, yakni faktor pribadi dan faktor lingkungan. Sedangkan Kemdal dan 

Montgomery (dalam Raynard, Crozier, & Svensen, 1997) mengemukakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan , antara lain: 

1) Preference 

Berkaitan dengan keinginan, harapan, dan tujuan. 

2) Belief 

Berkaitan dengan hipotesis dari teori, misalnya mengenai konsekuensi 

dari keputusan yang diambil. 

3) Emotion 

Berkaitan dengan perasaan (mood ), reaksi negatif atau positif terhadap 

situasi yang berbeda, orang lain dan alternatif_alternatif. 

4) Action 

Berkaitan dengan interaksi individu dengan lingkungan dalam pencarian 

informasi, berdiskusi dengan orang lain, membuat rencana, dan membuat 

komitmen. 

5) Circumstance 

Melibatkan semua hal di luar kontrol individu, seperti peristiwa eksternal, 

lingkungan, dan pengaruh dari orang lain. 

 

B. Self Awareness 

1. Pengertian Self Awareness 

Memiliki kesadaran diri (self awareness) yang tinggi memungkinkan 

seseorang untuk mengetahui atau memahami kekuatan dan kelemahan, nilai-

nilai, dan motivasinya. Seseorang dengan kesadaran diri (self awareness) yang 

tinggi dapat secara akurat mengukur suasana hati, perasaan mereka sendiri, 

dan memahami bagaimana perasaan mereka mempengaruhi orang lain, ter-

buka terhadap umpan balik dari orang lain tentang bagaimana cara untuk terus 
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berkembang, dan mampu membuat keputusan yang tepat meskipun ada ketid-

akpastian dan tekanan. 

Menurut Daniel Goleman Kesadaran diri (self awareness) adalah ke-

mampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, 

dan dampaknya bagi orang lain. Singh menegas bahwa kesadaran diri (self 

awareness) mampu menghubungkan seseorang dengan perasaan, pikiran, dan 

tindakan pribadinya sehingga membantu seseorang mendapatkan persepsi 

yang jelas mengenai apa yang ingin di capai dan dapat bekerja sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. Sedangkan Menurut Solso dkk (2007) kesadaran 

adalah kesiapan (awareness) terhadap peristiwa yang di lingkungan sekitarnya 

dan peristiwa kognitif yang terdiri dari memori, pikiran, perasaan dan sensasi 

fisik. Kesadaran Diri (Self Awareness) adalah kemapuan seseorang untuk me-

mahami diri sendiri. bagai mana perasaannya, apa saja kekurangan dan 

kelebihan yang ada pada diri sendiri, ketika mendapatkan komentar orang lain 

ia mampu membuat komentar tersebut menjadi perubahan yang baik untuk 

dirinya sendiri. dengan kemapuan tersebut individu dapat memilih dan memu-

tuskan hal  yang baik untuk dirinya sendiri. 

Abraham Maslow dalam teorinya humanistik mengemukakan bahwa 

kesadaran diri adalah mengerti dan memahami siapa diri kita yang sebenarn-

ya, bagaimana menjadi diri sendiri, potensi apa yang kita miliki, gaya apa 

yang dimiliki, apa langkah-langkah yang harus diambil, apa yang dirasakan, 

nilai-nilai apa yang diyakini, dan mengerti menuju arah mana perkembangan 

yang dirasakan. 
Selanjutnya Kesadaran diri (self awareness) menurut Steven dan 

Howard , (2003, dalam Fixky 2018) yaitu kemampuan individu untuk 

mengenali perasaan, alasan merasakan hal tersebut, serta menyadari pengaruh 

perilakunya terhadap orang lain. Hal tersebut meliputi kemampuan menyam-

paikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mem-

pertahankan pendapat (asertif), mengarahkan dan mengendalikan diri, ke-

mampuan untuk mandiri, mengenali dan menerima kekurangan serta kelebi-

han dirinya, mewujudkan potensi yang dimiliki, serta puas dengan potensinya 

tersebut. 

 

2. Jenis-jenis Self Awareness 

Menurut Brigham (1991) kesadaran diri terdiri dari dua jenis, yaitu : 

1) Kesadaran diri pribadi (private self awareness) 

Berfokus pada aspek yang relatif pada diri sendiri seperto mood, persepsi, 

dan perasaan. Individu yang memliki kesadaran diri pribadi yang tinggi 
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cenderung akan lebih cepat memproses informasi yang mengacu pada diri 

sendiri dan lebih konsisten karena sudah memiliki gambaran tentang diri 

sendiri. 

2) Kesadaran diri publik (public self awareness) 

Berfokus pada aspek tentang diri yang tampak seperti penampilan dan 

tindakan sosial. Individu yang memiliki kesadaran diri public yang tinggi 

cenderung meperhatikan reaksi orang lain dan menaruh perhatian pada 

identitas sosialnya 

3. Kemampuan dalam Self Awareness 

Goleman menyebutkan terdapat tiga kemampuan dalam kesadaran diri (self 

awareness), yaitu : 

1) Kemampuan dalam mengenali emosi serta pengaruh dari emosi tersebut. 

Individu dengan kemampuan ini akan mengetahui makna dari emosi yang 

dirasakan. Mampu menyadari emosi yang dirasakan dengan apa yang di 

pikirkan, mengetahui pengaruh antara emosi terhadap kinerja. 

2) Kemampuan pengakuan diri yang akurat meliputi pengetahuan akan 

sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan diri. 

Individu dengan kemampuan ini akan menyadari kelebihan dan juga 

kelemahan yang dimilikinya, memberikan waktu dirinya untuk instro-

peksi, serta memiliki keinginan yang tinggi untuk mengembangkan diri  

3) Kemampuan mempercayai diri sendiri. 

Individu dengan kemampuan ini memiliki kepercayaan diri dan 

kesadaran yang kuat terkait harga diri serta kemampuan diri sendiri. 

Berani menyuarakan keyakinan yang dimiliki sebagai cara untuk 

mengungkapkan ekstensi atau keberadaannya. 

 

4. Karakteristik dalam Membentuk Self Awareness 

Dibutuhkan sebuah kerangka kerja self awareness dalam diri seseorang. 

Menurut Solso dkk (2007) ada lima elemen primer kerangka kerja, dian-

taranya :  

1) Attention (Perhatian) 

Yang dimaksud dengan atensi adalah individu mengarahkan kesadaran 

pada peristiwa-peristiwa internal maupun ekternal. Individu memper-

hatikan suatu objek yang berada dari luar dirinya untuk mendapatkan 

kesadaran yang komprehensif. selain dari isyarat-isyarat eksternal, indi-

vidu dapat mengalihkan perhatian kedalam dirinya dan merenungkan 
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pikiran-pikiran pribadi, ingatan-ingatan masalalu, dan cita-cita sehingga 

kesadaran diri akan dapat terbentuk. 

2) Wokefulness (Kesiagaan/Keterjagaan) 

Kesadaran sebagai suatu kondisi kesiagaan, memiliki komponen atousal. 

kontinum dari tidur hingga terjaga dan yang dialami oleh individu setiap 

harinya. Individu dapat mengubah kondisi kesadaran menggunakan medi-

tasi, obat-obatan maupun atensi yang intensif.  

3) Architecture (Arsitektur) 

Struktur fisiologis yang menyokong kesadaran. Kesadaran berpusat di 

otak dan dapat diidentifikasi melalui neuron. Kesadaran bukanlah sebuah 

proses tunggal yang dilakukan oleh sebuah neuron tunggal, melainkan 

dipertahankan melalui sejumlah proses-proses neorologis yang diaso-

siasikan dengan fenomena sensorik, sematik, kognitif, dan emosional 

yang akan menghasilkan beberapa level kesadararan seperti awareness 

otomatis dan awareness kompleks/sadar. Hal ini dikarenakan bagian otak 

yang melakukan tindakan sadar secara otomatis berbeda dengan bagian 

otak yang melakukan tindakan sadar secara kompleks. 

Awareness yang terjadi secara kompleks adalah tindakan-tindakan indi-

vidu yang memerlukan intervensi sadar dan kompleks seperti misalnya 

menentukan bagus tidaknya sebuah banguan, menentukan akan pergi 

kemana dan sebagainya. Sedangkan awareness yang dilakukan secara 

otomatis adalah tindakan-tindakan yang dilakukan secara otomatis se-

bagai hasil dari pengalaman misalnya memukul ballik sebuah serve tenis, 

mengemudikan mobil, mundur saat mendengar suara singa dan se-

bagainya. Tindakan tersebut terjadi dari sejumlah proses-proses psikologi 

dan perilaku yang dihasilkan dalam tataran tidak sadar.  

4) Recall of knowledge (Mengingat pengetahuan) 

Yang dimaksud dengan reccal of knowledge adalah proses pengambilan 

kembali informasi tentang diri sendiri maupun tentang lingkungan diseki-

tar sebagai hasil dari pengalaman. Kesadaran membuat manusia mampu 

mendapatkan akses kedalam pengetahuan tersebut melalui proses recall 

dan rekognisi terhadap informasi tersebut. Proses ini dilaksanakan teru-

tama dengan bantuan proses-proses atensional yang dilaksanakan secara 

internal dan eksternal. 

5) Emotive (Emotif) 

Yang dimaksud dengan emotif adalah suatu kondisi sadar yang dianggap 

sebagai bentuk perasaan atau emosi (berbeda dengan pikiran dan per-

sepsi). Emosi ditimbulkan oleh kondisi internal saat individu merespon 

peristiwa-peristiwa eksternal, misalnya saat individu dihadapkan dengan 
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kematian orang terdekat, saat individu putus cinta, dan sebagainya. Hal 

ini berarti, saat individu berusaha mendeskripsikan emosi-emosi subyek-

tif tersebut kepada orang lain, tidak mungkin bahwa perasaan-perasaan 

tersebut sama persis sebagaimana yang dirasakan individu. Hal ini 

dikarenakan orang lain tidak mungkin dapat mengetahui apa yang dirasa-

kan melebihi diri individu itu sendiri. 

5. Komponen-komponen Self Awareness 

Menurut Daniel Goleman (1998) bahwa ada tiga komponen dari self aware-

ness yang terdiri dari 

1) Emotional Self Awareness 

Kesadaran untuk mengenali efek dari emosinya serta perasaan yang se-

dang dirasakan. Hal ini berkaitan dengan kesadaran akan pengetahuan 

terhadap apa yang sedang dirasakan dan mengapa muncul perasaan terse-

but. Individu mampu membaca dan memahami situasi yang sedang di 

alami dan sedang dirasakan mengenai emosinya. 

2) Accurate Self Awareness 

Pengetahuan yang realistis mengenai kelemahan dan kekuatan yang di-

miliki individu. Selain itu individu juga memposisikan sudut pandang 

orang lain dan membayangkan orang lain dengan tujuan untuk mem-

bandingkan evaluasi diri terhadap evaluasi orang lain agar memahi 

dirinya dengan kelemahan dan kelebihan yang ditujukan untuk perkem-

bangan kehidupannya. 

3) Self Confidence 

Keyakinan atau kepercayaan diri yang kuat terhadap kemampuan/potensi 

yang dimilikinya. Individu yang memiliki self awareness cenderung 

memiliki kepercayaan diri mengenai pemahaman tentang diri sendiri 

dikarenakan adanya refleksi tentang kelebihan dan kekurangan kemudian 

membuat cara untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kesadaran diri (self awareness) merupakan hal yang sangat penting dalam 

menentukan pengambilan keputusan karir, dengan ada adanya kesadaran diri maka 

individu mampu memahami dirinya dan menyesuaikan pilihan karirnya dengan 

kemampuan yang dimiliki. komponen yang digunakan pada self awareness yaitu 

emotional self awareness, Accurate self awareness, self confidence.  
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Pengambilan keputusan karir dapat diartikan sebagai menentukan pilihan dari 

berbagai kemungkinan diantara situasi yang tidak pasti terkait dengan karir. Dalam 

hal ini untuk mengambil keputusan karir siswa membutuhkan kesadaran diri (self 

awareness) umtuk memutuskan pilihan karirnya yang sesuai dengan ketertarikan 

dan juga sesuai denggan kemapuan individu. Aspek-aspek yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan karir meliputi Pengetahuan mengenai karir, Pemahaman 

diri, Kecocokan pilihan karir dengan diri, Minat, Proses membuat keputusan, Ma-

salah interpersonal . 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri (self awareness) 

berperan penting dalam pengambilan keputusan karir terutama pada siswa Sekolah 

Menengan Atas tingkat akhir. 

Bagan Kerangka Berfikir 

  

Gambar 1 Kerangka pikir peneliti 

Keterangan : 

X : Kesadaran Diri (Self Awareness) 

Y : Pengambilan Keputusan Karir 

     

D. Hipotesis 

Hipotesi dalam penelitian ini masih bersifat sementara, sehingga perlu diujikan 

kebenarannya melalui penelitian dilapangan. Berdasarkan permasalahan dan teori 

yang dijelaskan pada penelitian ini, maka hipotesis penelitian yang peneliti ajukan 

yaitu terdapat hubungan positif antara self awareness dengan pengambilan kepu-

tusan karir pada siswa kelas XII di SMA Negeri 3 Surabaya, dengan asumsi jika 

kesadaran diri tinggi maka pengambilan keputusan karir tinggi, sebaliknya jika 

kesadaran diri (self awareness) rendah maka pengambilan keputusan karir rendah. 

Kesadaran Diri 

(Self Awareness) 

Pengambilan 

Keputusan Karir 


	BAB II
	KAJIAN PUSTAKA
	A. Pengambilan Keputusan Karir
	1. Pengertian Pengambilan keputusan karir
	2. Aspek-aspek Pengambilan keputusan karir
	3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir

	B. Self Awareness
	1. Pengertian Self Awareness
	2. Jenis-jenis Self Awareness
	3. Kemampuan dalam Self Awareness
	4. Karakteristik dalam Membentuk Self Awareness
	5. Komponen-komponen Self Awareness

	C. Kerangka Berfikir
	D. Hipotesis


