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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah media penghantar individu 

untuk menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan merupakan 

salah satu solusi atau upaya yang dibuat agar dapat 

mengembangkan potensi dalam diri individu itu sendiri. Pendidikan 

berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia 

yang memiliki perilaku, nilai dan norma yang sesuai dengan sistem 

yang berlaku,sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh 

dan mandiri sesuai tata cara hidup bangsa. Selain itu dikemukakan 

bahwa secara mental, pendidikan juga mempersiapkan peserta didik 

dalam menghadapi tantangan yang berubah-ubah (Gunarti, 2009). 

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) berada pada rentang 

usia 15-18 tahun. Siswa SMA mulai memikirkan masa depan 

mereka secara sungguh-sungguh. Bagi siswa SMA, menamatkan 

pendidikan di SMA berarti memasuki suatu masa peralihan menuju 

sebuah wahana untuk membentuk integritas profesi yang 

didambakannya, yaitu Perguruan Tinggi (Triwahyuningsih dan 

Purwoko, 2011). Namun pada rentang usia tersebut, mereka 

dihadapkan pada berbagai permasalahan. Ada empat macam 

masalah yang sering dialami oleh siswa SMA yaitu: keputusan 

meninggalkan sekolah, pengambilan keputusan ke Perguruan 

Tinggi, problem-problem belajar dan problem sosial (Gunawan 

dalam Tui dan Tamsil, 2001). Dari keempat permasalahan tersebut 
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diatas, salah satunya yang dihadapi oleh siswa SMA adalah 

pengambilan keputusan ke Perguruan Tinggi. Siswa yang telah 

lulus dari SMA akan diperhadapkan pada berbagai pilihan-pilihan 

yang sulit terutama saat memilih jurusan. Setiap tahunnya, siswa-

siswa SMA yang merencanakan pendidikan ke jenjang Perguruan 

Tinggi harus memutuskan pilihan ke bidang atau jurusan tertentu 

untuk mencapai tuntutan masa depannya. Ini sesuai dengan Ahmadi 

dan Sholeh (2005), bahwa pada masa ini anak sudah dapat mulai 

menentukan cita-citanya. 

Masa remaja merupakan masa peralihan atau transisi dari 

masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini, terjadi 

perubahan dalam proses biologis, psikologis, sosiologis, budaya 

dan historis (Lerner, 2002). Menurut Hurlock (dalam Nugroho, 

2011), masa remaja sering disebut usia belasan yang tidak 

menyenangkan dimana terjadi perubahan pada dirinya baik secara 

fisik, psikis, sosial, pencarian identitas dan pola pikir yang labil.Ini 

disebabkan karena mereka rentan menyerap hal-hal yang ada di 

sekitar yang baik atau buruk. Selain itudiungkapkan juga oleh 

Desmita (2012) sebagai individu yang berada pada fase peralihan 

dari kanak-kanak menuju kedewasaan, remaja memiliki tugas-tugas 

perkembangan yang mengarah pada persiapannya memenuhi 

tuntutan dan harapan peran sebagai orang dewasa. 

Menurut Hurlock (2004)remaja mulai memikirkan tentang 

masa depan mereka secara sungguh-sungguh. Remaja mulai 

memberikan perhatian yang besar terhadap lapangan kehidupan 

yang akan dijalaninya sebagai manusia dewasa di masa mendatang 

(Nurmi dalam Desmita, 2012). Diantara lapangan kehidupan di 



masa depan yang banyak mendapat perhatian remaja adalah 

pendidikan, disamping dunia kerja dan berumah tangga 

(Havighurst, 1953). Besarnya perhatian remaja terhadap bidang 

pendidikan ini tentunya berkaitan erat dengan persiapannya 

memasuki dunia kerja pada masa dewasa awal. Pada dasarnya 

dunia pendidikan merupakan awal dari dunia karirnya sehingga 

pendidikan dipandang sebagai cara paling utama dalam memeroleh 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan 

jenis pekerjaan yang didambakan tersebut (Desmita, 2012). 

Pengambilan keputusan (decision making) adalah salah satu 

bentuk perbuatan berpikir. Pengambilan keputusan juga merupakan 

suatu proses pemilihan diantara beberapa alternatif yang ada untuk 

mencapai suatu tujuan yang ditetapkan (Hapsari, 2004). 

Pengambilan keputusan diartikan oleh Siagian (dalam Nugroho, 

2011) sebagai suatu proses dimana seseorang menjatuhkan 

pilihannya dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Pengambilan 

keputusan selalu dilakukan oleh siapa saja, tak terkecuali remaja. 

Pengambilan keputusan yang dilakukan remaja dimulai dari 

mengambil keputusan-keputusan tentang masa depan, keputusan 

dalam memilih teman, keputusan tentang apakah melanjutkan 

kuliah setelah tamat SMA atau mencari kerja dan lain sebagainya 

(Desmita, 2012). 

Salah satu bentuk pengambilan keputusan yang penting bagi 

remaja adalah pemilihan jurusan karena pemilihan jurusan akan 

berpengaruh kepada kehidupan individu selanjutnya. Pada masa 

remaja, individu sudah dapat menjalankan tugas-tugas kognitifnya 

secara efektif (Berk, 2012). Remaja mulai mencapai tahapan 
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perkembangan pemikiran operasional formal yang ditandai dengan 

kemampuan berpikir secara abstrak, idealistik dan logis 

(Santrock,2007). Adanya pemikiran operasional formal membuat 

individu semakin mampu untuk mengantisipasi masa depan atau 

kemampuan membuat skemata kognitif untuk merumuskan rencana 

bagi masa depannya sehingga pada gilirannya remaja mampu 

membuat perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap rencana-

rencana di masa depan (Desmita, 2012).  

Pengambilan keputusan untuk memilih jurusan di Perguruan 

Tinggi tentunya bukanlah hal yang mudah bagi kaum remaja. 

Banyak siswa SMA yang mengalami kesulitan dalam mengambil 

keputusan karena tidak mengetahui minat dan bakatnya serta belum 

menemukan potensi dalam diri sehingga mengalami kebingungan 

dalam memilih jurusan di Perguruan Tinggi. Hal ini karena remaja 

tidak terdidik untuk mengambil keputusan sendiri (Savitri dalam 

Pujiati & Astuti, 2008). Tidak jarang remaja terpaksa mengambil 

keputusan-keputusan yang salah karena dipengaruhi oleh orientasi 

masyarakat terhadap remaja dan kegagalannya untuk memberi 

remaja pilihan-pilihan yang memadai (Desmita, 2012). Remaja 

membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk melatih dan 

membahas pengambilan keputusan yang realistis karena itu orang 

tua dapat melibatkan anak dalam kegiatan mengambil keputusan 

yang tepat (Santrock, 2004). Oleh sebab itu jika keputusan yang 

diambil remaja tidak disukai maka mereka perlu diberi sebuah 

pilihan yang lebih baik untuk mereka pilih (Kaeting dalam Desmita, 

2012). Bagi remaja yang mencapai stabilitas dalam minat-minat, 

dan pemilihan sekolah serta jurusan, maka cenderung akan relatif 



tetap, mantap dan tidak mudah berubah pendirian akibat adanya 

rayuan atau propaganda lainnya (Mappiere, 1999).  

Proses pendidikan di SMA memengaruhi siswa ketika 

mereka memilih jurusan di Perguruan Tinggi. Pengaruh yang 

ditimbulkan dapat positif dan dapat pula negatif. Apabila 

pendidikan yang siswa dapat di SMA baik, seperti memberikan 

dasar pengetahuan yang diperlukan untuk kuliah di Perguruan 

Tinggi, memberikan wawasan kepada siswa tentang berbagai 

jurusan yang ada di Perguruan Tinggi termasuk apa yang dipelajari 

dan bidang pekerjaan apa yang sesuai dengan jurusan itu serta 

membantu siswa untuk memikirkan masa depan sendiri sejak awal 

(tidak hanya baru dijelaskan di kelas XII), maka siswa akan 

terbantu untuk memilih jurusan dan Perguruan Tinggi sesuai 

dengan keinginan dan kemampuannya. Akan tetapi, kalau siswa 

tidak mendapat pendidikan tersebut di SMA maka siswa akan 

kesulitan memilih jurusan di Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil 

wawancara  tanggal 30 Januari 2013,  pada guru BK SMA Kristen 

YPKPM Ambon dikatakan bahwa banyak faktor yang membuat 

siswa-siswi itu memilih jurusan di Perguruan Tinggi. Faktor-faktor 

yang begitu mendominasi dalam pemilihan jurusan di Perguruan 

Tinggi adalah faktor ekonomi, orang tua dan temansebaya. Remaja 

cenderung memberikan sepenuhnya pilihan kepada orang yang 

dianggap mampu memutuskan walaupun kemampuan bahkan 

minatnya tidak mendukungnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru BK di SMA 

Negeri 1 Ambon pada tanggal 24 Mei 2013 diungkapkan bahwa 

orang tua juga cenderung memaksakan anak untuk mengambil 
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suatu jurusan atau bidang tertentu yang sedang marak dibicarakan 

atau dibutuhkan misalnya psikologi, keguruan dan keperawatan. 

Ada juga orang tua yang tidak mengikuti keputusan anak karena 

jurusan yang dipilih itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal 

ini juga diungkapkan oleh Guru BK di SMA Negeri 2 Ambon 

berdasarkan wawancara pada tanggal 26 Mei 2013, bahwa 

pemilihan jurusan kebanyakan didominasi oleh orang tua yang 

menuntut anak untuk masuk jurusan yang mereka inginkan atau 

disesuaikan dengan kemampuan ekonomis dari keluarga tersebut. 

Selain itu menurut wawancara dengan Guru BK di SMA Pertiwi 

Ambon pada tanggal 26 Mei 2013, dinyatakan bahwa siswa-siswi 

disana kebanyakan berasal dari tingkat ekonomi menengah ke 

bawah sehingga pemilihan jurusan dari anak kebanyakan 

bergantung terhadap tingkat kemampuan orang tua. Ketika 

memutuskan melanjutkan ke Perguruan Tinggi, siswa cenderung 

memilih program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP). 

Menurut Gunawan (2001) ada berbagai macam alasan yang 

sering ditemukan dalam penentuan siswa ke Perguruan Tinggi 

yaitu: kecenderungan orang tua memasukkan anaknya ke Perguruan 

Tinggi almamater mereka, pengaruh sahabat, guru atau 

pembimbing yang pernah belajar di Perguruan Tinggi tertentu, 

Perguruan Tinggi yang terdekat dengan orang tua siswa dengan 

jurusan apa saja asalkan siswa dapat melanjutkan studinya seperti 

teman-temannya yang lain, mengisi waktu senggang dan mereka 

lebih senang pergi kuliah. Berdasarkan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Budirahayu (1999), dikatakan 



bahwa dalam rencana untuk memilih program studi di Perguruan 

Tinggi, hampir separuh responden memilih program studi karena 

ingin memeroleh keterampilan atau keahlian tertentu. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Alfikalia (2009) pada siswa kelas III 

yang mengikuti bimbingan belajar ABC Bandung, ditemukan 

bahwa hanya 48 orang (36,73 %) dari 132 sampel yang sudah dapat 

menentukan pilihan jurusan dan Perguruan Tinggi yang ingin 

dituju.  

Selain itu pemilihan jurusan Perguruan Tinggi didominasi 

atau dipengaruhi oleh pendapat orang tua yang cenderung 

memaksakan anak memilih jurusan yang ditentukan orang 

tua.Teman juga memiliki pengaruh terpenting dalam pemilihan 

jurusan karena siswa cenderung mengikuti teman agar ketika kuliah 

siswa memilih teman yang telah dikenal serta adanya figur-figur 

yang diidolakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Lulloh (2006) bahwa peran orang tua mempunyai hubungan 

atau korelasi yang signifikan dengan keputusan siswa untuk 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah).  

Pola asuh juga diduga kuat memiliki pengaruh terhadap 

pemilihan jurusan. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Kagichibasi (2010) yang menemukan bahwa ibu dari 

suku Jawa dan Sunda mengharapkan agar anak menuruti orang tua 

(Jawa: 88 % dan Sunda: 81%). Pola harapan orang tua Indonesia 

(yang diwakili suku Jawa dan Sunda) menekankan agar anak selalu 

menuruti kemauan orang tua adalah dalam rangka agar anak 

menjadi seperti yang dicita-citakan orang tua. Hal seperti ini tanpa 

orang tua sadari telah menciptakan sistem yang otoriter dalam 
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mengasuh anak. Pola asuh semacam ini akan menghambat 

kemandirian anak dalam menentukan pilihannya. Pola asuh yang 

berbeda-beda akan menghasilkan sikap yang berbeda-beda juga 

terutama dalam pengambilan keputusan. Ada anak yang bebas 

menentukan pilihannya sendiri dan ada pula yang selalu harus 

mengikuti keputusan orang tua. Hal ini tergantung pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua (Sarwono, 2006).  

Polaasuhjugamemberikankontribusidalampembentukanidenti

tas diri. Identitas diri merupakan tahapan perkembangan Erikson 

yang kelima, dimana remaja berusaha untuk menemukan siapakah 

sebenarnya mereka dan arah mereka dalam menjalani hidup 

(Santrock, 2007). Pada tahap perkembangan pembentukan identitas 

ini, remaja usia 15-18 tahun memasuki tahap rapprochment, 

dimana remaja menerima kembali sebagian otoritas orang tuanya 

tetapi dengan bersyarat. Tingkah laku mereka sering berganti, 

seperti terkadang menantang dan kadang berdamai serta bekerja 

sama dengan orang tua mereka (Desmita, 2012). Hal ini didukung 

oleh penelitian Enright, dkk (dalam Santrock, 2007) bahwa orang 

tua demokratis mendorong remaja untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan sehingga remaja akan mengembangkan 

identity achievement. Sebaliknya orang tua otokratis akan 

mengontrol perilaku remaja dan tidak memberikan peluang kepada 

mereka untuk mengekspresikan pendapat sehingga remaja akan 

mengembangkan identitiy foreclosure. Orang tua permisif yang 

kurang memberikan bimbingan dan membiarkan remaja untuk 

membuat keputusan sendiri, sehingga remaja akan mengembangkan 

identity diffusion.   



Ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Margareth (2006), pada siswa kelas III SMAK Yusuf 

ditemukan bahwa faktor lingkungan sosial budaya dan saran dari 

tes bakat minat sama sekali tidak memengaruhi ketiga subyek yang 

diteliti. Namun ditemukan ada beberapa faktor yang memengaruhi 

subjek yaitu peluang kerja, figur idola, kualitas universitas dan  

faktor religi. Faktor teman sebaya diperkirakan berdampak 

konformitas ditemukan hanya sebagai faktor yang memberikan 

masukan, bertukar pikiran dan sumber informasi. Kurang 

berpengaruhnya saran tes bakat pada siswa SMAK Yusuf 

kemungkinan karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh para 

siswa mengenai jurusan di Perguruan Tinggi. Selain itu dinyatakan 

bahwa kecenderungan anak memilih sebuah jurusan karena 

Perguruan Tinggi tersebut dekat dengan rumah orang tua dan 

jurusan apa saja, asalkan anak dapat melanjutkan studinya seperti 

teman-temannya yang lain (Gunawan, 2001). 

Kekeliruan dalam memilih program studi di tingkat 

pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi dapat membawa 

akibat fatal bagi seseorang (Winkel dalam Triwahyuningsih & 

Purwoko, 2011). Kesalahan dalam proses memilih studi lanjut akan 

membawa problem psikologis yaitu ketika memilih jurusan sesuai 

dengan saran teman, mengikuti pilihan orang tua atau hanya 

sekedar mengikuti jurusan yang sedang populer akan membawa 

dampak terhadap turunnya motivasi belajar, daya tahan terhadap 

tekanan dan konsentrasi serta daya juang dalam menghadapi 

perkuliahan yang semakin hari dirasa semakin sulit. Problem lain 

yang ditemukan adalah problem akademis yaitu kesalahan dalam 
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memilih studi lanjut dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk 

mandiri dalam belajar, kesulitan dalam memahami materi dan 

memecahkan persoalan serta pencapaian prestasi yang tidak optimal 

pada akhirnya menunjukkan adanya keengganan belajar sehingga 

akibat terburuk yang didapatkan adalah pencapaian indeks prestasi 

(IPK) yang rendah. Muncul pula problem relasional yaitu 

ketidakmampuan dalam menguasai materi perkuliahan membawa 

dampak pada hasil yang tidak memuaskan akan membuat seseorang 

merasa rendah diri sehingga membuat individu cenderung menjadi 

pendiam dan menarik diri dari pergaulan. Bahkan sebaliknya, 

seseorang bisa menjadi agresif sebagai kompensasi dari inferioritas 

di perkuliahan yang diwujudkan dengan sikap mendominasi atau 

mengintimidasi orang yang dianggap lebih pandai dari dirinya 

(Triwahyuningsih & Purwoko, 2011). 

Penelitianinimenjadipentinguntukdilakukan di Kota Ambon, 

halinidisebabkankarenamelihatdaribeberapapenelitian yang 

dilakukansebelumnyaditemukanadanyavariasi tentang faktor-faktor 

yang memengaruhi pengambilan keputusan untuk pemilihan 

jurusan di Perguruan Tinggi pada siswa SMA di Kota 

Ambon.Variasiituberupakepribadian, budaya, 

polapengasuhandanfaktor-faktordemografislainnya.Selain itu 

penelitian ini juga dapat menggali lebih dalam mengenai proses 

pengambilan keputusan pada siswa SMA di kota Ambon. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

menulis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan 

keputusan untuk pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi pada siswa 

SMA di kota Ambon. 



B. Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi pengambilan 

keputusan untuk pengambilan keputusan untuk pemilihan jurusan 

Perguruan Tinggi pada siswa SMA di kota Ambon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi pengambilan 

keputusan untuk pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi pada siswa 

SMA di kota Ambon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pada Ilmu Psikologi terkhususnya bidang Psikologi Pendidikan 

sehingga membantu mengeksplorasi mengenai pemilihan 

jurusan Perguruan Tinggi pada siswa SMA. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi mengenai pengambilan 

keputusan pemilihan jurusan Perguruan Tinggi pada siswa 

SMA sebagai acuan untuk mengembangkan dan 

mengoptimalkan siswa terkhususnya dalam pemilihan 

jurusan Perguruan Tinggi dengan semaksimal mungkin 
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b. Bagi Siswa 

Memberikan informasi kepada siswa tentang faktor-

faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan untuk 

pemilihan jurusan Perguruan Tinggi sehingga membantu 

siswa untuk mengeksplorasi potensi diri dalam pemilihan 

jurusan di Perguruan Tinggi. 




