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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengambilan Keputusan untuk Pemilihan Jurusan di 

Perguruan Tinggi 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan Pemilihan Jurusan 

Perguruan Tinggi 

Pengambilan keputusan adalah harapan terciptanya suatu 

hasil yang baik (Sarwono, 2012). Sweeney & Mc Farlin (dalam 

Sarwono, 2012)  mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan 

sebagai proses dalam mengevaluasi satu atau lebih pilihan 

dengan tujuan meraih hasil yang terbaik yang diharapkan. 

Sementara pengambilan keputusan melibatkan proses berpikir, 

dimana individu mengevaluasi alternatif-alternatif dan membuat 

pilihan. (Santrock, 2007). 

Keputusan untuk memilih penjurusan di Perguruan 

Tinggi merupakan hasil pertimbangan terbaik untuk individu 

yang bersangkutan (Setyowati, 2006).Pemilihan jurusan 

artinyamenentukan jurusan atau bidang keahlian tertentu yang 

sesuai rencana persiapan jangka pendek dan panjang. 

Perguruan tinggi biasanya disebut juga universitas. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2007), universitas 

adalah perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa fakultas yang 

menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan atau professional 

dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Sementara itu menurut 
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Hardjana (1994), perguruan tinggi adalah satua pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

Tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunanya untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional (Komara, 2003). 

Jadi, pengambilan keputusan untuk pemilihan jurusan di 

Perguruan Tinggiadalah sebuah proses berpikir dimana  

individu   mengevaluasi satu atau lebih alternatif dan membuat 

sebuah pilihan dalam menentukan jurusan atau bidang keahlian 

tertentu pada Perguruan Tinggi sebagai rencana persiapan 

jangka pendek atau panjang individu agar tercipta suatu hasil 

yang baik. 

2. Tahap-tahap Pengambilan Keputusan. 

Menurut Mannulang (1986), ada lima tahap dalam 

pengambilan keputusan, masing-masing tahap menangani 

masalah dan metode penanganan berbeda-beda yang penting 

bagi keputusan akhir. Jika salah satu tahap ditiadakan maka 

proses akan rusak dan memungkinkan kegagalan semakin besar.  

Lima tahapan tersebut adalah: 

a. Tahap menerima tantangan 

Pengambilan keputusan dimulai manakala seseorang 

diperhadapkan pada suatu tantangan terhadap tindakannya. 

Seseorang diberi kebebasan untuk menerima tantangan 
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tersebut atau mengabaikannya. Tantangan ini dapat 

dipandang sebagaiindikasi dari suatu ancaman atau 

bayangan dari suatu peluang atau kesempatan. 

b. Mencari alternatif 

Individu mempertimbangkan secara matang tujuan-

tujuan serta nilai-nilai yang relevan dengan suatu 

keputusan. 

c. Penilaian alternatif 

Pada tahap ini individu mempertimbangkan secara 

cermat kelebihan serta kekurangan dari masing-masing 

alternatif yang telah diperoleh. Pengambil keputusan yang 

efektif biasanya sudah mencapai suatu keputusan sementara 

yang didasarkan atas informasi yang telah terkumpul. 

d. Menjadi terikat 

Pada tahap ini pilihan terakhir sudah dibuat dan 

pengambilan keputusan menjadi terikat pada suatu jalur 

tindakan yang baru. Individu menggunakan informasi yang 

diperoleh untuk mengambil sebuah keputusan akhir. 

e. Berpegang pada keputusan 

Setiap individu selalu mengharapkan keputusan 

berjalan dengan lancar setelah keputusan dibuat, tetapi 

hambatan sering terjadi. Untuk melaksanakan keputusan 

akhir, individu tentunya membuat rencana-rencana. 

Individu menantikan hambatan yang mungkin terjadi dan 

siap mengatasinya. 
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Menurut Dubrin (dalam Setyowati, 2006) 

menyatakan bahwa ada enamtahap pengambilan keputusan 

yaitu: 

1) Menyadari ada masalah 

2) Menganalisa masalah dan penyebab 

3) Mencari dan menyusun sejumlah alternatif yang masuk 

akal 

4) Memilih sebuah alternatif dengan menimbang pro dan 

kontra setiap alternatif 

5) Mengubah keputusan menjadi tindakan 

6) Mengevaluasi kualitas keputusan yang telah diambil 

Sementara Halpern (dalam Suharnan, 2007) 

membagi pengambilan keputusan ke dalam beberapa 

tahapan yaitu: 

1) Mengidentifikasi bahwa suatu keputusan perlu dibuat 

atau diambil berkaitan dengan permasalahan yang 

tengah dihadapi. 

2) Mencari dua alternatif atau lebih yang dianggap cocok 

dengan tujuan yang diinginkan. Biasanya masing-

masing alternatif memiliki pro dan kontra. 

3) Tugas pokok pembuat keputusan adalah memilih 

alternatif yang terbaik di antara alternatif-alternatif 

yang telah dihasilkan itu. 

4) Alternatif terbaik dipilih kemudian dilaksanakan, 

sambil terus dilakukan evaluasi hasil-hasilnya 

Jika ternyata belum menunjukkan hasil-hasil seperti 

yang diinginkan, maka seseorang dapat meninjau kembali 
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keputusan itu, membingkai ulang dan mencari alternatif 

yang lain. Sesudah itu, melaksanakan alternatif yang telah 

dipilih itu dan langkah-langkah seperti ini akan ditempuh 

sampai seseorang berhasil. 

Simon  dalam (Oktaviyanti, 2005), mengajukan 

model yang menggambarkan proses  pengambilan 

keputusan. Proses ini terbagi dari tiga fase yaitu: 

1) Intelligence 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan 

pendeteksian dari lingkup problematika serta proses 

pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, 

diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan 

masalah. 

2) Design 

Tahap ini merupakan proses menemukan, 

mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan 

yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk 

mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji 

kelayakan solusi. 

3) Choice 

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan 

diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin 

dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian 

diimplementasikan dalam proses pengambilan 

keputusan. 
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4) Implementation 

Pada tahap ini dilakukan tindakan dari keputusan 

yang telah diambil. 

3. Aspek-aspek Pengambilan Keputusan 

Huber (dalam Kasim, 1989) menyatakan bahwa aspek-

aspek dari pengambilan keputusan adalah: 

a. Hasil yang diharapkan 

Memperkirakan hasil dari pengambilan keputusan 

sangat penting untuk mengukur sejauh mana usaha yang 

telah ditentukan  

b. Aktivitas yang dilakukan  

Bagaimana seorang individu melakukan upaya-upaya 

sebelum proses pengambilan keputusan sering sama 

pentingnya dengan apa yang dilakukan dalam pengambilan 

keputusan 

c. Kompetensi yang melakukan 

Perlu diketahui keahlian, pengetahuan, dan 

kemampuan yang diperlukan untuk proses pengambilan 

keputusan agar dicapai hasil yang maksimal dan sesuai 

yang diharapkan. 

d. Evaluasi yang dilakukan 

Evaluasi sangat penting dalam proses pengambilan 

keputusan karena dengan evaluasi dapat dilakukan analisa 

yang lebih mendalam untuk proses pengambilan keputusan. 
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Aspek-aspek pengambilan keputusan menurut Adair 

(dalam Dessy, 2006) yaitu: 

a. Analisa yaitu memisahkan suatu keseluruhan pada bagian-

bagian khusus 

b. Sintesis yaitu kebalikan dari analisis (berpikir membentuk 

suatu keseluruhan) 

c. Evaluasi yaitu menyimpulkan suatu bentuk penilaian dan 

kritik. 

Pemilihan jurusan merupakan sesuatu yang penting. Pada 

pemilihan jurusan individu dituntut sebaik mungkin memilih 

jurusan yang tepat, hal ini dilakukan karena melihat prospek ke 

depan (Martini, t.t). Memilih merupakan bagian dari suatu 

upaya pemecahan masalah sekaligus sebagai bagian dari proses 

pengambilan keputusan. Dampak penetapan pilihan akan 

membawa pengaruh jangka pendek atau panjang, baik berupa 

keuntungan yang diperoleh maupunrisiko yang ditanggung. 

Demikian juga, memilih perguruan tinggi merupakan keputusan 

yang akan berdampak pada masa depan seseorang ( Mahmudi, 

2006). 

 

4. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Pengambilan 

Keputusanuntuk Pemilihan Jurusan di Perguruan Tinggi 

Tolbert dalam Wibisono (2010) mengemukakan faktor-

faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan adalah : 

a. Bakat atau inteligensi 

Yaitusuatukondisi, kualitas yang dimilikiseseorang, 

memungkinkanindividuberkembangpadamasamendatang. 
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b. Minat 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(2007), minat 

adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. 

Minat timbul dalam diri seseorang untuk memerhatikan, 

menerima dan melakukan sesuatu tanpa ada yang menyuruh 

dan sesuatu itu dinilai penting atau berguna bagi dirinya. 

Minat juga sangat memengaruhi ketertarikan pada suatu 

pekerjaan atau bidang kerja yang lebih luas. 

c. Kepribadian 

Karakteristik seseorang seperti konsep diri dan nilai 

diri, kebutuhan dan hal-hal yang berhubungan dengan 

orang lain. 

d. Prestasi 

Keahlian pada satu bidang studi disekolah 

e. Keluarga 

Ras, taraf hidup sosial ekonomi, pekerjaan orang tua, 

karakteristik subkultural, komposisi keluarga 

f. Ekonomi 

Keadaan ekonomi disuatu negara, tingkat 

pengangguran dan dampak teknologi 

g. Kekurangan atau cacat fisik 

Faktor-faktor lain yang dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan untuk pemilihan jurusan di perguruan 

tinggi menurut Hardjana (1994) yaitu: 

a. Bakat studi  

Bakat studi merupakan hal yang sangat penting. 

Untuk berhasilnya studi di perguruan tingi diperlukan bakat 
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studi yang memadai. Maka sudah sewajarnya pada waktu 

berpikir hendak studi di Perguruan Tinggi, individu  

meneliti apakah individu mempunyai bakat studi cukup. 

Sebab hanya dengan bakat studi cukup individu dapat 

mengikuti studi di Perguruan Tinggi tanpa terlalu bersusah 

payah, tidak terlampau tertekan beban dan dapat 

menyelesaikan studi pada waktunya serta dengan hasil studi 

optimal sesuai dengan kemampuan. Bakat adalah 

kemampuan yang sudah berkembang, terwujud dan 

terbukti. Bakat studi merupakan kemampuan studi yang 

sudah dapat dilihat hasilnya. 

b. Motivasi 

Motif adalah dorongan atau stimulus yang datang dari 

dalam batin atau hati orang, yang menggerakkan perilaku 

sadarnya untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai 

sasaran yang ditujunya. Motivasi mendorong orang untuk 

bekerja mencapai sasaran dan tujuannya karena yakin dan 

sadar akan kebaikan, kepentingan dan manfaatnya. 

Motivasi bersumber pada cita-cita hidup yang paling dalam.  

Karena ada motivasi, orang sanggup menghadapi segala 

tuntutan dan kesulitan serta menanggung segala 

konsekuensi karena studi itu. Dengan motivasi juga orang 

memiliki ketangguhan diri dan tekad.  

c. Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki 

Faktor yang sebaiknya diperhitungkan tentang 

Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki yaitu: 
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1) Tahun berdirinya 

Individu dapat mengetahui umur Perguruan 

Tinggi yang bersangkutan, dan dari umur dapat diduga 

pegalaman dan kedewasaannya. Meski antara umur dan 

pengalaman serta kedewasaan  tidak sama, identik, 

namun erat berhubungan. Meskipun tidak sama, tetapi 

umur dapat mencapai indikator pengalaman dan 

kedewasaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan 

2) Jumlah dosen dalam perbandingan dengan jumlah 

mahasiswanya 

Dari perbandingan antara jumlah dosen dan 

jumlah mahasiswa itu, sekurang-kurangnya dari segi 

jumlah, secara kuantitatif, Peguruan Tinggi yang 

bersangkutan menunjukkan kebolehannya 

3) Fasilitas Perguruan Tinggi 

Fasilitas Perguruan Tinggimeliputi ruang-ruang 

kuliah, ruang perkantoran, ruang-ruang untuk berbagai 

kegiatan, laboratorium, perpustakaan dan perlengkapan 

serta peralatan untuk berbagai kegiatan akademik dan 

kegiatan penunjang kegiatan akademik 

4) SPP dan uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan 

Perbandingan antara uang yang dibayarkan dan 

pelayanan yang diterima oleh mahasiswa dapat 

menyingkapkan itikad baik atau buruknya Perguruan 

Tinggi yang bersangkutan 
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5) Lokasi Perguruan Tinggi 

Perlu dipertimbangkan dari segi jarak dari 

tempat tinggal kita. Karena jarak itu mempengaruhi 

jumlah biaya, tenaga dan waktu yang kita keluarkan 

6) Para alumni atau lulusan Perguruan Tinggi 

Para alumni Perguruan Tinggiyang hendak kita 

masuki, dipertimbangkan dari peran mereka di 

masyarakat dalam bidang akademik dan profesi mereka 

masing-masing. 

d. Biaya dan kemampuan mencukupi segala kebutuhan yang 

diperlukan, yang mencakup: 

1) SPP 

2) Biaya untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka studi 

intrakulikuler, seperti untuk praktikum laboraorium, 

praktik kerja, yang dikaitkan dengan mata kuliah tertentu 

baik itu karya tulis maupun skripsi 

3) Biaya untuk membeli alat tulis, buku-buku wajib dan 

yang mendukung studi 

4) Biaya kost dan transportasi, jika rumah jauh dari tempat 

Perguruan Tinggi berada 

5) Biaya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan di luar studi yang penting 

6) Biaya untuk penampilan seperti pakaian dan lain-lain 

7) Biaya-biaya tak terduga 

e. Dukungan 

Studi di Perguruan Tinggi merupakan hal yang berat 

dan membutuhkan waktu yang relatif panjang. Disamping 
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motivasi, individu  juga membutuhkan dukungan dari orang 

lain terutama yang dekat dengan kita, seperti: orang tua, 

saudara, kerabat, dan sahabat. Dukungan itu dapat berupa 

dukungan moral maupun dorongan semangat. Tetapi juga 

dapat berupa dukungan suasana yang diciptakan orang lain, 

seperti penerimaan yang hangat dan tulus, keadaan tenang 

dan damai yang mendukung studi, serta bantuan nyata atas 

kesulitan atau beban hidup yang kita hadapi apapun 

bentuknya. 

Jadi faktor yang dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan untuk memilih universitas dan 

jurusan tertentu berdasarkan faktor-faktor yang 

dikemukakan oleh Hardjana(1994) yaitu: bakat studi, 

motivasi, Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki, Biaya 

dan kemampuan mencukupi segala kebutuhan yang 

diperlukan,  dan Dukungan. 

5. Remaja 

a. Definisi Remaja 

Remaja dikenal dengan istilah adolescence, yang 

berasal dari kata dalam bahasa latin “adolescere” (kata 

bendanya adolescentia = remaja), yang berarti tumbuh 

menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi 

dewasa (Desmita, 2012). Masa remaja merupakan 

periode transisi perkembangan antara masa kanak-

kanak dengan masa dewasa yang melibatkan 

perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosio-

emosional (Santrock, 2007). Batasan usia umum 
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digunakan para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. 

Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 12-15 tahun yaitu pada masa 

remaja awal, 15-18 tahun pada masa remaja 

pertengahan dan 18-21 tahun pada masa remaja akhir 

(Desmita 2012). Monks, Knoers,  Haditono  

(2002),membagi masa remaja atas empat bagian yaitu: 

(1). Masa pra-remaja atau pra-pubertas yaitu usia 10-12 

tahun, (2). Masa remaja awal atau pubertas yaitu usia 

12-15 tahun, (3). Masa remaja pertengahan yaitu usia 

15-18 tahun dan (4). Masa remaja akhir yaitu usia 18-

21 tahun. Remaja awal hingga remaja akhir inilah yang 

disebut masa adolesen (Desmita, 2012). 

Jadi, remaja merupakan usia peralihan dari masa 

kanak-kanak menuju usia dewasa yang usianya 

berkisar antara 11-24 tahun (Sarwono, 2004).  

 

b. Tugas Perkembangan Remaja 

Kehidupan remaja dalam masa peralihan ini 

merupakan masa pencarian jati diri. Pola pikir yang 

masih labil mengakibatkan mereka rentan menyerap 

hal-hal yang ada di sekitarnya, baik itu hal yang 

bersifat baik maupun buruk. Oleh karena itu, pada 

masa remaja ini terdapat tugas perkembangan yang 

harus diselesaikan dengan tujuan untuk menemukan 

identitas diri. Tetapi karena remaja berada pada tahap 
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yang membingungkan, maka tidak heran bila remaja 

mengalami identitiy confusion. 

Menurut Ahmadi dan Sholeh (2005) ada 

beberapa tugas perkembangan remaja yaitu: 

1. Menemukan pribadinya 

Yaitu individu mulai menyadari 

kemampuannya, menyadari kelebihan dan 

kekurangannya sendiri, mulai dapat menempatkan 

diri di tengah masyarakat dengan jalan 

menyesuaikan diri di tengah masyarakat.  

2. Menentukan cita-citanya 

Yaitu individu mulai dapat menentukan cita-

citanya sebagai kelanjutan dari kemampuannya 

untuk menyadari kemampuannya, menyadari 

kelebihan-kelebihan yang dipergunakan sebagai 

sarana untuk kehidupan selanjutnya. 

3. Menggariskan jalan hidupnya 

Yaitu jalan yang akan dilalui di dalam 

perjuangan mencapai cita-cita. Individu harus 

memiliki keyakinan bahwa cita-citanya akan 

tercapai bila dilalui dengan kesetiaan. 

4. Bertanggung jawab 

Yaitu individu dapat memahami tentang 

perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang 

boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang 

dicegah, seperti yang baik dan buruk. Individu 
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menyadari bahwa ia harus menjauhi yang negatif 

dan melakukan sesuatu yang positif.  

5. Menghimpun norma-norma sendiri 

Yaitu individu mulai menentukan sendiri 

hal-hal yang berguna, dan menunjang usahanya 

untuk mencapai cita-ctanya itu, sejauh norma-

norma itu tidak bertentangan dengan apa yang 

menjadi tuntutan masyarakat, negara, bangsa dan 

kemanusiaan.  

Siswa SMA berada pada rentang usia 16-19 

tahun, yang meliputi sebagian besar dari masa 

remaja. Dari beberapa tugas perkembangan di atas, 

salah satu tugas penting yang dilakukan oleh 

remaja adalah memilih dan mempersiapkan suatu 

pekerjaan. 

 

6. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengambilan 

Keputusan Pemilihan Jurusan di Perguruan Tinggi 

pada Siswa SMA di kota Ambon 

Siswa SMA berada di dalam fase perkembangan 

remaja. Remaja merupakan salah satu fase dalam 

perkembangan yang disebut masa transisi atau peralihan 

dari masa kanak-kanak menuju dewasa. kisaran usia yaitu 

antara usia 13-21 tahun (Hurlock, 1990). Pada masa ini 

terlihat adanya keadaan labil dan keguncangan 

emosionalitas (Gunarsa dan Gunarsa, 2012).Hal ini 

menyebabkan individu dengan mudah menyerap hal-hal 
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yang ada di sekitarnya baik itu yang baik maupun buruk 

(Nugroho, 2011). 

Pada fase ini, remaja sudah lebih dekat pada masa 

dewasa. remaja harus melakukan berbagai persiapan diri. 

Persiapan diri harus dikhususkan bagi peranan dan 

kesanggupan menjalankan pernanan tersebut (Gunarsa dan 

Gunarsa, 2012). Remaja dituntut untuk melakukan berbagai 

perannya yang dimulai dengan menetapkan masa depannya 

seperti melanjutkan sekolah, menikah, dan bekerja. Desmita 

(2012) menyatakan bahwa pengalaman memainkan peranan 

yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Remaja 

belum banyak memiliki pengalaman dan pengambilan 

keputusan yang diambil pun masih relatif sempit karena 

remaja hanya melihat dari sisi benar atau salah yang harus 

dijalankan apa adanya (Wardani dalam Soetjiningsih, 

2004). Tidak jarang remaja terpaksa mengambil keputusan-

keputusan yang salah karena dipengaruhi oleh orientasi 

masyarakat terhadap remaja dam kegagalannya untuk 

memberi remaja pilihan-pilihan yang memadai (Desmita, 

2012). 

Keputusan untuk pemilihan jurusan di Perguruan 

Tinggi merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini 

disebabkan karena pendidikan di Perguruan Tinggi 

merupakan rencana persiapan masa depan dari individu. 

Gunarsa dan Gunarsa (2012), menyatakan bahwa 

pendidikan di sekolah lanjutan pertama dan atas, atau 

pendidikan kejuruan keterampilan, akademi dan perguruan 
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tingi dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman 

berharga dalam persiapan diri untuk masa depan.  Menurut 

Mann, Harmoni dan Power (dalam Santrock, 2003) 

pengambilan keputusan remaja akan lebih cenderung 

menciptakan pilihan-pilihan, menelaah situasi dari berbagai 

sudut pandang dan  memperkirakan suatu konsekuensi jika 

dibandingkan dengan anak-anak. Dalam  prosesnya, 

pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang membuat remaja memilih suatu keputusan yaitu 

faktor-faktor internal seperti nilai-nilai kehidupan (values), 

taraf inteligensi, bakat khusus, minat, sifat-sifat atau 

kepribadian, pengetahuan serta keadaan jasmani. Ada juga 

faktor-faktor eksternal seperti masyarakat, keadaan sosial-

ekonomi negeri, status sosial-ekonomi keluarga, pengaruh 

dari keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan dengan teman 

sebaya, tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan 

dan pada setiap program studi. 




