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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap Pra-lapangan 

Menurut Moleong (2007), ada enam tahap kegiatan persiapan 

yang peneliti lakukan, ditambah etika penelitian, yaitu: 

a. Menyusun Rancangan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan yaitu penyusunan penelitian 

yang dilakukan meliputi penyusunan Bab 1 hingga bab 3 yang 

mencakup latar belakang, tinjauan pustaka dan metode 

penelitian. Selain itu peneliti juga mempersiapkan alat 

pengumpul data berupa angket dan panduan wawancara 

(interview guide).  

b. Memilih Lapangan Penelitian 

Sesuai dengan bab 3 dalam lapangan penelitian yaitu di 

kota Ambon, Maluku. Peneliti pun mulai mempersiapkan semua 

keperluan yang dibutuhkan saat penelitian berlangsung. Salah 

satunya adalah meminta nama-nama siswa untuk melakukan 

random terhadap responden. Untuk penelitian kualitatif, peneliti 

memilih partisipan secara random. Setelah peneliti telah 

menentukan partisipan untuk penelitian, peneliti mendatangi 

sekolah dan meminta ijin serta data dari sekolah melalui guru 

BK atau wakasek kurikulum. Setelah mendapatkan informasi 

mengenai siswa tersebut, maka peneliti mendatangi partisipan 

bersama informan yang bersedia mengantar peneliti.  
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c. Mengurus Perijinan 

Pengurusan ijin peneliti, diawali dengan peneliti 

meminta suratijin penelitian dari Fakultas Psikologi untuk 

melakukan penelitian dengan persetujuan Kaprodi dan kedua 

dosen pembimbing. Selanjutnya, peneliti mengunjungi dinas 

kota dan memberikan surat ijin penelitian, yang diteruskan 

kepada dinas pendidikan dan kebudayaan. Setelah mendapatkan 

surat ijin dari dinas kota serta dinas pendidikan dan kebudayaan 

kota Ambon, peneliti mendatangi sepuluh sekolah yang telah 

peneliti pilih sebagai sampel penelitian.  

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan 

Hal ini diawali dengan adanya perbincangan bersama 

guru BK dan wakasek kurikulum, selanjutnya ditemani guru BK 

dan wakil kepala sekolah (wakasek) bagian kurikulum untuk 

menemui siswa-siswa yang dipilih sebagai responden. Untuk 

partisipan kualitatif pada partisipan pertama, peneliti 

mengunjungi sekolah dan gereja. Untuk partisipan kedua, 

peneliti bertemu partisipan di tempat makan (KFC) dan untuk 

partisipan ketiga, peneliti mengunjungi rumah partisipan. 

Semua pertemuan antara peneliti dan partisipan diawali dengan 

menjalin rapport, untuk meminta persetujuan sebagai partisipan 

dalam penelitian ini.  

e. Memilih dan memanfaatkan Informan 

Pada tahap ini, guru BK memberikan informasi 

mengenai latar belakang siswa serta calon partisipan penelitian. 

Guru BK merupakan informan yang sangat membantu peneliti 

selama penelitian berlangsung.  
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f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Peneliti menyediakan alat-alat yang dibutuhkan selama 

proses pengambilan data, seperti angket, alat tulis, buku catatan 

dan handphone sebagai alat perekam suara.  

g. Persoalan Etika Penelitian 

Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian 

secara terbuka kepada calon partisipan.  

 

2. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian mulai 22 Novemeber 2013 dan 

mulai menyebarkan angket untuk tujuan pengumpulan data 

kuantitatif pada tanggal 25 November – 7 Desember 2013. 

Penyebaran angket pada sepuluh sekolah tidak dilakukan secara 

serempak, karena ada perbedaan jarak yang cukup jauh antara 

satu sekolah ke sekolah lain sehingga peneliti memutuskan 

untuk membagi penyebaran angket berdasarkan kedekatan jarak 

tempuh. Tanggal 25 November 2013, peneliti membagikan 

angket pada SMA Siwalima, SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 4. 

Pada tanggal 26 November 2013, peneliti membagikan angket 

pada siswa SMA Negeri 8, SMA PGRI 2 dan SMA Kristen 

YPKPM Ambon. Dilanjutkan pada tanggal 27 November 2013 

pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 10. Pada tanggal 28 

November 2013, peneliti membagikan angket di SMA Angkasa 

Pattimura. Untuk SMA Lentera Harapan sendiri, peneliti 

menunggu hingga hampir dua minggu sejak diberikan surat 

permohonan ijin dan proposal penelitian. Setelah tanggal 4 
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November 2013, kepala sekolah Lentera Harapan menghubungi 

peneliti untuk mempersiapkan instrumen penelitian dan 

padatanggal 7 November 2013, peneliti diberi kesempatan 

untuk membagikan angket penelitian kepada siswa-siswa di 

sekolah tersebut. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

menggunakan angket faktor-faktor yang memengaruhi 

pengambilan keputusan pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi 

pada siswa SMA di kota Ambon.  

Sebelum penelitian dilakukan, selama pengurusan 

perijinan penelitian peneliti meminta daftar absensi siswa di 

sekolah untuk diadakan undian (random). Selanjutnya peneliti 

melakukan undian, dan memilih secara acak (random) siswa 

pada sekolah yang telah peneliti pilih. Selanjutnya melalui 

wakil kepala sekolah (Wakasek) bagian kurikulum dibantu guru 

BK, menentukan jadwal pengambilan data. Selain itu peneliti 

terlebih dahulu meminta 15 responden yang sesuai dengan 

kriteria subjek penelitian, untuk mengisi angket penelitian untuk 

melihat pemahaman responden terhadap alat ukur yang telah 

peneliti buat. Kemudian peneliti membagikan angket pada 

siswa yang terpilih melalui proses undian. Pada saat penyebaran 

angket ada beberapa siswa yang tidak hadir dan ada juga 

beberapa siswa yang setelah lulus tidak melanjutkan sekolah ke 

Perguruan Tinggi, peneliti selanjutnya melakukan pengambilan 

undian sampai ditemukan siswa yang memenuhi kriteria yang 

ada.  

Setelah semua data kuantitatif yang dibutuhkan oleh 

peneliti terkumpul, peneliti mulai melakukan wawancara dan 
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observasi awal dengan beberapa siswa yang peneliti pilih secara 

random sewaktu pengisian angket penelitian. Waktu yang 

diperlukan untuk penelitian kualitatif, mulai dari tanggal 8 

Desember – 4 Januari 2014.  

Pada tanggal 8 Desember 2013, peneliti melakukan 

wawancara awalpartisipan pertama (P1). Kemudian pada 

tanggal 14 Desember 2013 diadakan wawancara kedua pada P1. 

Wawancara dengan partisipan 2 (P2) berlangsung pada tanggal 

17 Desember 2013. Selanjutnya wawancara pada partisipan 3 

(P3) berlangsung pada tanggal 21 Desember 2013.  

3. Profil Umum SMA di kota Ambon 

Penelitian ini dilakukan secara random pada setiap SMA 

di kota Ambon. Adapun sekolah yang diperoleh melalui 

pengambilan secara random adalah SMA Negeri 1, SMA 

Kristen YPKPM, SMA PGRI 2, SMA Negeri 8, SMA Negeri 4, 

SMA Siwalima, SMA Negeri 10, SMA Lentera Harapan, SMA 

Angkasa Pattimura dan SMA Negeri 7. Jumlah responden 

dalam penelitian ini adalah 123 orang. Adapun populasi dari 

penelitian ini adalah 1. 223 orang siswa 
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TABEL 2 

Distribusi Penyebaran Responden pada Sepuluh Sekolah 

No Nama Sekolah Jumlah Siswa Kecamatan 

1 SMA Lentera Harapan 22 Nusaniwe 

2 SMA Negeri 10 97 Nusaniwe 

3 SMA Negeri 1 208 Sirimau 

4 SMA Kristen YPKPM 240 Sirimau 

5 SMA Negeri 4 295 Baguala 

6 SMA Siwalima 66 Baguala 

7 SMA Negeri 8 75 Leitimur Selatan 

8 SMA PGRI 2 36 Leitimur Selatan 

9 SMA Negeri 7 81 Teluk Ambon 

10 SMA Angkasa Pattimura 109 Teluk Ambon 

Total  1. 223 

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Ambon 

 

a. Data Demografis 

1. Jenis Kelamin 

TABEL 3 

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

No Nama Sekolah Jumlah Siswa 

Laki-laki Perempuan 

1 SMA Negeri 1 Ambon 2 13 

2 SMA Kristen YPKPM Ambon 4 11 

3 SMA Negeri 8 Ambon 7 9 

4 SMA PGRI 2 Ambon 9 8 

5 SMA Negeri 7 Ambon 4 9 

6 SMA Angkasa Pattimura 

Ambon 

5 5 

7 SMA Negeri 10 Ambon 2 2 

8 SMA Siwalima 7 10 

9 SMA Lentera Harapan 1 7 

10 SMA Negeri 4 Ambon 1 7 

Total 42 81 

Prosentase 34% 66% 
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Dari tabel di atas nampak bahwa 66% atau 81 

responden dalam penelitian ini adalah siswa wanita, dan 

sisanya 34% atau 42 orang adalah siswa laki-laki.  

 

2. Alamat atau tempat tinggal 

TABEL 4 

Distribusi Responden berdasarkan Alamat atau Tempat tinggal 

Responden 

 

No Tempat tinggal Responden Frekuensi 

(N) 

Prosentase 

(%) 

1 Tinggal bersama orang tua 103 84% 

2 Tidak tinggal bersama orang 

tua 

20 16% 

Total  123 100% 

 

Dari tabel di atas nampak bahwa 103 responden 

atau sekitar 84% tinggal bersama dengan orang tua dan 

20 responden atau 16% sisanya tidak tinggal bersama 

dengan orang tua. Rata-rata mereka yang tidak tinggal 

bersama dengan orang tua berasal dari Maluku 

Tenggara, Pulau Seram dan ada juga beberapa diantara 

responden yang orang tuanya berada di luar provinsi 

Maluku seperti DKI Jakarta dan Kalimantan.  

3. Pekerjaan orang tua 

 

TABEL 5 

Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan Orang tua 

 

No Pekerjaan 

Orang tua 

(N)  (%) Total 

Ayah Ibu Ayah Ibu N % 
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1 Wiraswasta  21 6 15% 5% 27 20% 

2 Pegawai 

Negeri Sipil 

19 19 15% 15% 38 30% 

3 Pegawai 

swasta 

9 1 7% 1% 10 8% 

4 Petani 33 10 7% 8% 43 15% 

5 Tidak bekerja 9 63 7% 51% 72 58% 

6 Dosen 4 1 3% 1% 5 4% 

7 Guru  3 14 2% 10% 17 12% 

8 TNI 3 0 2% 0% 3 2% 

9 Sopir 2 0 2% 0% 2 2% 

10 Buruh  3 1 2% 1% 4 3% 

11 Polri 1 1 1% 1% 2 2% 

12 Tukang 1 0 1% 0% 1 1% 

13 Nelayan 2 0 1% 0% 2 1% 

14 Pelaut 1 0 1% 0% 1 0% 

15 Pensiunan 2 1 2% 1% 3 3% 

16 Penginjil 0 1 0% 1% 0 1% 

17 Perawat 0 1 0% 1% 1 1% 

18 Bidan 0 1 0% 1% 1 1% 

19 Pengacara 1 0 1% 0% 1 1% 

20 Ojek 1 0 1% 0% 1 1% 

21 Tidak 

mengisi 

8 3 7% 3% 11 10% 

 Total 123 123 100% 100% 123 100% 

 

Dari tabel di atas, nampak bahwa rata-rata ayah 

responden bekerja sebagai wiraswasta dan Pegawai 

Negeri Sipil 19 responden atau sekitar 15%. Untuk ibu 

responden sendiri rata-rata bekerja sebagai PNS 

15%atau sekitar 19 orang dan guru 10% atau 14 

responden.  
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4. Status orang tua 

TABEL 6 

Distribusi Responden berdasarkan Status Orang tua 

 

No Status Orang tua N % 

1 Ayah meninggal 2 2% 

2 Ibu meninggal 0 0% 

3 Tidak pernah bertemu dengan ayah 6 5% 

4 Tidak pernah bertemu dengan ibu 1 1% 

5 Menikah, tinggal bersama 114 92% 

6 Menikah, tidak tinggal bersama 0 0% 

Total 123 100% 

 

Dari tabel di atas, nampak bahwa 92% atau 114 

responden tinggal bersama dengan kedua orang tua. 5% 

atau 6 orang responden tidak pernah bertemu dengan 

ayah, 2% atau 2 orang ayah responden meninggal dan 

1% atau 1 orang responden tidak pernahbertemu dengan 

ibu.  

 

5. Pendapatan orang tua 

TABEL7 

Distribusi Responden berdasarkan Pendapatan Orang tua 

 

No Pendapatan Orang tua N % 

1 Rp. 0 - Rp. 1. 000. 000, - 51 40% 

2 Rp. 1. 000. 000 – Rp. 2. 500. 000, 

- 

24 20% 

3 Rp. 2. 500. 000 – Rp. 3. 500. 000, 

- 

24 20% 

4 Rp. 3. 500. 000 – Rp. 5. 000. 000, 

- 

16 13% 

5 Di atas Rp. 5. 000. 000, - 8 7% 

Total 123 100% 
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Dari tabel di atas nampak bahwa sebagian besar 

orang tua responden 40% atau 51 responden yang 

memiliki orang tua dengan penghasilan Rp. 0–Rp. 1. 

000. 000, 20% atau 24 responden dengan penghasilan 

orang tuaRp. 1. 000. 000–Rp. 2. 500. 000 dan Rp. 2. 

500. 000–Rp. 3. 500. 000, 13% atau sekitar 16 

responden memiliki orang tua dengan penghasilan Rp. 3. 

500. 000–Rp. 5. 000. 000 dan 7% atau 8 responden 

orang tua responden berpenghasilan di atas Rp. 5. 000. 

000.  

 

6. Pendidikan orang tua 

TABEL 8 

Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Orang tua 

 

No Pendidikan 

Orang tua 

N % 

Ayah Ibu Ayah Ibu 

1 Lulus SD 20 17 32% 14% 

2 Lulus SMP 11 19 7% 15% 

3 Lulus SMA 51 46 40% 37% 

4 Lulus Strata 1 (S1) 13 24 10% 20% 

5 Lulus Strata 2 (S2) 5 2 3% 2% 

6 Lulus Strata 3 (S3) 5 1 3% 1% 

7 Lulus Diploma 7 3 5% 2% 

8 Sekolah Guru 0 3 0% 2% 

9 Sekolah Perawat 0 2 0% 2% 

10 Tidak Sekolah 3 1 0% 1% 

11 Tidak Mengisi 8 5 7% 4% 

Total 123 123 100% 100

% 
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Sebagian besar orang tua responden 

menyelesaikan studinya sampai pada tingkat pendidikan 

menengah atas (SMA). Pada ayah responden sekitar 

40% atau 51 responden, sementara ibu responden sekitar 

37 % atau 46 responden.  

7. Banyaknya pemilihan jurusan oleh siswa 

TABEL 9 

Distribusi Responden berdasarkan Banyaknya Pemilihan Jurusan 

yang dilakukan Responden 

Banyaknya Pemilihan Jurusan  

N % 

1 2 3 1 2 3 

44 67 12 36% 54% 10% 

Total 123 100% 

 

Dari tabel di atas nampak bahwa sebagian besar 

responden (54%) atau 67 responden yang memiliki dua 

pilihan dalam pemilihan jurusan, 36% atau 44 memiliki 

satu pilihan saja dalam pemilihan jurusan dan 10% atau 

12 responden memiliki tiga pilihan dalam pemilihan 

jurusan.  

 

8. Banyaknya pemilihan Perguruan Tinggi oleh siswa 

TABEL 10 

Distribusi Responden berdasarkan banyaknya Pemilihan 

Perguruan Tinggi yang dilakukan Responden 

Banyaknya Pemilihan Perguruan Tinggi 

N % 

1 2 3 1 2 3 

86 20 17 70% 16% 14% 

Total 123 100% 
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Dari tabel di atas nampak bahwa sebagian besar 

responden (70%) atau 86 responden yang memiliki satu 

pilihan dalam pemilihan Perguruan Tinggi, 16% atau 20 

responden memiliki dua pilihan Perguruan Tinggi dan 

14% atau 17 responden memiliki tiga pilihan dalam 

pemilihan Perguruan Tinggi.  

9. Minat pada Perguruan Tinggi 

TABEL 11 

Distribusi Responden berdasarkan Minat di Perguruan Tinggi 

No Jenis Perguruan 

Tinggi 

N % 

1 2 3 1 2 3 

1 PTN 81 22 17 66

% 

18% 14

% 

2 PTS 29 23 12 23

% 

19% 10

% 

3 Sekolah Tinggi 10 1 1 8

% 

1% 1% 

4 Akademi 2 2 0 2

% 

2% 2% 

5 Sekolah Kedinasan 1 1 0 1

% 

1% 0% 

Total 123 49 30    

Prosentase 100

% 

40% 24%    

 

Dari tabel di atas nampak bahwa sebagian besar 

responden (66%) atau 81 respondenmemilih untuk 

masuk pada Perguruan Tinggi swasta, 23% atau 29 

responden memilih masuk pada Perguruan Tinggi 

swasta, 8% atau 10 responden memilih masuk pada 

sekolah tinggi, 2% atau 2 responden memilih masuk 

akademi dan 1% atau 1 responden memilih masuk 

sekolah kedinasan.  
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TABEL 12 

Distribusi Responden berdasarkan Minat Perguruan Tinggi 

No Perguruan 

Tinggi 

F % 

1 2 3 1 2 3 

1 Dalam Kota 71 12 9 58% 10% 7% 

2 Luar Kota 52 35 20 42% 28% 16

% 

3 Luar Negeri 0 0 1 0 0 1% 

Total 123 47 30    

Prosentase 100

% 

38% 24%    

 

Dari tabel di atas nampak bahwa sebagian besar 

responden (58%) atau 71 responden memilih Perguruan 

Tinggi di dalam kota dan 42% atau 52 responden 

memilih Perguruan Tinggi di luar kota. Pada pilihan 

ketiga dalam pemilihan Perguruan Tinggi1% atau 1 

responden memilih masuk Perguruan Tinggi di luar 

negeri.  

 

4. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

a. Validitas Alat Ukur 

Uji validitas yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah face validity. Face validity adalah 

bukti validitas, dimana validitas ini didasarkan pada 

penilaian terhadap format penampilan (appreance) tes dan 

kesesuaian konteks aitem-aitem dengan tujuan ukur tes. 

Pengukuran ini penting dilakukan dalam pengukuran 

kemampuan individu (Azwar, 2013).  

Pengukuran face validity sendiri didasarkan pada 

sejauh mana siswa-siswa mengetahui dan memahami 



53 

 

maksud dari angket yang dimaksud, hanya dilihat dari segi 

penampilan angket tersebut.  

Untuk menguji validitas tersebut, peneliti 

menggunakan 15 orang responden yang merupakan siswa 

SMA dan telah melakukan pemilihan jurusan di Perguruan 

Tinggi, untuk memeriksakan kembali atau melakukan 

peninjauan kembali soal-soal yang sudah siap di turunkan 

di lapangan. Responden memeriksakan apakah soal-soal ini 

dapat dipahami atau tidak. Karena tidak ada permasalahan 

maka soal-soal tersebut dapat digunakan di lapangan.  

Selain itu peneliti juga menggunakan validitas isi, 

yaitu instrumen penelitian memuat rumusan-rumusan sesuai 

dengan isi yang dikehendaki menurut tujuan tertentu. 

Validitas isi hanya ditentukan atas dasar pertimbangan 

peneliti (Damin, 2007).  

Untuk menguji validitas ini, peneliti membuat aitem-

aitem sesuai dengan teori yang dikemukakan para ahli dan 

disesuaikan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Adapun 

penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

pengambilan keputusan pemilihan jurusan di perguruan 

tinggi disusun berdasarkan teori Hardjana (1994).  

b. Reliabilitas Alat Ukur 

Uji reliabilitas pada penelitian ini dengan 

menggunakan data kuantittatif tidak dapat diuji, sehingga 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

menguji reliabilitas data. Ini sesuai dengan Sugiyono 

(2012), bahwa dengan menggunakan metode kombinasi, 
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maka reliabilitas data dapat ditingkatkan karena reliabilitas 

data yang tidak dapat diuji dengan metode kuantitatif dapat 

diuji dengan metode kualitatif atau sebaliknya. Peneliti 

menggunakan pengujian depenability atau reliabilitas.  

Untuk menguji reliabilitas ini adalah peneliti 

membuat audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Cara auditnya yaitu pembimbing atau auditor yang 

independen mengaudit seluruh aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian, mulai dengan menentukan fokus 

penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data 

sampai membuat kesimpulan. Ini ditunjukkan peneliti 

kepada auditor atau pembimbing untuk menunjuukan jejak 

aktivitas lapangan, sehingga depenabilitas atau reliabilitas 

penelitian tidak diragukan.  

 

B. ANALISIS DATA KUANTITATIF 

Analisis ini didasarkan pada teori Hardjana (1994) yang 

meliputi faktor bakat studi, motivasi, Perguruan Tinggi yang 

hendak dimasuki, biaya dan kemampuan serta dukungan.  

1. Faktor Bakat Studi 

Bakat studi diukur melalui 5 aspek yaitu bakat dan 

kemampuan, nilai-nilai untuk masuk jurusan tersebut, 

kemungkinan memperoleh nilai yang baik, selesai tepat waktu 

dan mengembangkan kemampuan dalam jurusan tersebut 
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TABEL 13 

Faktor Bakat Studi yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan 

untuk Pemilihan Jurusan di Perguruan Tinggi 

No Pengaruh N % 

1 Bakat dan Kemampuan 66 52% 

2 Nilai-nilai untuk masuk jurusan tersebut 7 7% 

3 Kemungkinan memperoleh nilai yang baik 1 1% 

4 Selesai tepat waktu 1 1% 

5 Mengembangkan kemampuan dalam jurusan 

tersebut 

46 37% 

6 Alasan lain 2 2% 

Total 123 100% 

 

Dari tabel di atas menyatakan bahwa diantara faktor 

bakat studi yang ada, bakat dan kemampuan mempunyai 

pengaruh paling besar pada (52%) atau 66 responden dalam 

memilih jurusan di Perguruan Tinggi. Selanjutnya adalah 

karena mereka ingin mengembangkan kemampuan dalam 

jurusan tersebut (37%) atau 46 responden. Selain itu juga 

mereka merasa bahwa dapat memperoleh nilai-nilai cukup 

untuk memilih jurusan tersebut (7%) atau 7 responden, 2% atau 

2 responden mengemukakan alasan lain dan 1% atau 1 

responden menyatakan ada keyakinan dalam diri responden 

bahwa mereka dapat memperoleh nilai yang baik dan dapat 

selesai tepat waktu.  

2. Faktor Motivasi 

Faktor motivasi dapat diukur melalui 5 aspek yaitu 

keyakinan akan kebaikan, kepentingan dan manfaat, orang 

sanggup menghadapi segala tuntutan dan kesulitan serta 

intensif.  
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TABEL 14 

Faktor Motivasi yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan 

untuk Pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi 

No Pengaruh N % 

1 Keinginan sejak awal 64 52% 

2 Ingin memperoleh pengetahuan 33 27% 

3 Jurusan ini menarik 11 9% 

4 Tergiur dengan pemberian orang tua jika 

masuk jurusan tersebut 

3 2% 

5 Pekerjaan dengan gaji yang memadai 12 10% 

6 Alasan lain 0 0% 

Total  123 100% 

 

Dari tabel di atas, bahwa keinginan untuk memilih 

jurusan di Perguruan Tinggi merupakan keinginan responden 

sejak awal (52%) atau 64 responden, sekitar 27% atau 33 

responden menyatakan bahwa mereka ingin memperoleh 

pengetahuan namun ada beberapa responden yang merasa 

bahwa jurusan yang mereka pilih itu menarik sehingga mereka 

memutuskan untuk memilih jurusan tersebut (9%) atau 11 

responden. Selanjutnya responden juga merasa jika mereka 

memilih jurusan ini maka mereka akan memperoleh pekerjaan 

dengan gaji memadai (10%) atau 12 responden dan sekitar 2% 

atau 3 responden menyatakan bahwa mereka memilih jurusan 

tersebut karena mereka tergiur dengan pemberian orang tua.  

3. Faktor Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki 

Faktor Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki diukur 

melalui 5 aspek yaitu: tahun berdirinya, jumlah dan mutu dosen, 

fasilitas yang tersedia dan SPP.  
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TABEL15 

Faktor Perguruan Tinggi yang Hendak dimasuki yang 

Memengaruhi Pengambilan Keputusan untuk Pemilihan Jurusan 

di Perguruan Tinggi 

No Pengaruh N % 

1 Tahun berdirinya Perguruan Tinggi 8 6% 

2 Mutu dosen 8 6% 

3 Mutu layanan pendidikan 88 72% 

4 Alumni yang sukses 10 8% 

5 Lokasi Perguruan Tinggi 7 6% 

6 Alasan lain 2 2% 

Total 123 100% 

 

Dari tabel di atas, yang paling berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan responden dalam pemilihan jurusan di 

Perguruan Tinggi adalah responden sendiri melihat mutu 

layanan pendidikan di Perguruan Tinggi tersebut (72%) atau 88 

responden. Responden sendiri juga menyatakan alumni yang 

sukses juga memberikan sumbangsih kepada responden untuk 

memilih Perguruan Tinggi tersebut (8%) atau 10 responden. 6% 

responden masing-masing menyatakan bahwa mutu dosen dan 

lokasi Perguruan Tinggi juga sangat memengaruhi responden 

dalam pemilihan Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki serta 

tahun berdirnya perguruan tinggi tersebut. Selain itu 2% atau 2 

responden mengemukakan alasan yang lain 

4. Faktor Biaya dan kemampuan 

Faktor biaya dan kemampuan diukur melalui 5 aspek 

yaitu: SPP, biaya ekstrakurikuler, biaya alat tulis-menulis dan 

buku, biaya kos dan transportasi dan biaya penampilan.  
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TABEL 16 

Faktor biaya dan kemampuan yang memengaruhi pengambilan 

keputusan dalam pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi 

No  Pengaruh N % 

1 Biaya Pendidikan 42 34% 

2 Menyisihkan uang dari biaya kuliah untuk 

keperluan yang lain 

14 11% 

3 Tidak ada biaya transportasi 6 5% 

4 Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi 

dan kurang mampu  

45 37% 

5 Biaya praktikum dan lain sebagainya 5 4% 

6 Alasan lain 11 9% 

Total  123 100% 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa beasiswa merupakan hal 

yang sangat penting. Ini nampak dari 37% atau sekitar 45 

responden yang menyatakan bahwa memilih jurusan tersebut 

karena adanya pemberian beasiswa baik bagi siswa berprestasi 

maupun kurang mampu. Selain itu sekitar 34% atau 42 

responden menyatakan bahwa biaya pendidikan juga 

memengaruhi pemilihan jurusan. 11% atau 14 responden 

menyatakan bahwa jika memilih jurusan tersebut, mereka dapat 

menyisihkan uang dari biaya kuliah untuk keperluan lainnya. 

5% atau 6 responden menyatakan bahwa memilih jurusan di 

Perguruan Tinggi tersebut dirasa tepat karena tidak memerlukan 

biaya transportasi, 9% atau 11 responden mengemukakan alasan 

lain dan sisanya 4% atau 5 responden memilih jurusan tersebut 

karena biaya praktikum dan biaya lainnya terjangkau.  
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5. Faktor dukungan 

Faktor dukungan diukur melalui 5 aspek yaitu 

penerimaan yang hangat dan tulus, keadaan tenang dan damai 

yang mendukung studi, bantuan nyata atas beban yang dihadapi 

entah uang atau barang.  

TABEL 17 

Faktor dukungan yang memengaruhi pengambilan keputusan 

dalam pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi 

No Pengaruh N % 

1 Orang tua mengharapkan masuk pada jurusan 

tersebut 

57 46% 

2 Orang tua sanggup membiayai sampai selesai 29 24% 

3 Banyak teman-teman yang masuk jurusan ini 4 3% 

4 Kerabat mendukung memilih jurusan tersebut 5 4% 

5 Sifat solider dengan teman tinggi 3 2% 

6 Alasan lain 25 21% 

Total 123 100% 

 

Pada tabel di atas, nampak bahwa orang tua dari 

responden sangat mengharapkan anaknya untuk memilih 

jurusan di Perguruan Tinggi tersebut (46%) atau 57 responden 

menyatakan demikian. Namun ada juga jurusan yang dipilih 

responden karena orang tua responden sanggup untuk 

membiayainya (24%) atau 29 responden, 21% atau 25 

responden mengemukakan alasan lain, 4% atau 5 responden 

memilih jurusan karena adanya dorongan dari kerabat, 3% atau 

4 responden menyatakan bahwa pemilihan jurusan ini karena 

banyaknya teman yang masuk pada jurusan ini dan sisanya 2% 

atau 3 responden karena adanya sifat solider yang tinggi.  
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TABEL 18 

Faktor dukungan yang memengaruhi pengambilan keputusan 

dalam pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi 

No Pengaruh N % 

1 Orang tua 96 78% 

2 Teman 3 2% 

3 Kerabat 4 3% 

4 Guru BK 8 7% 

5 Saudara  5 4% 

6 Alasan lain 7 6% 

Total 123 100% 

 

Dari tabel di atas nampak bahwa orang tua memiliki 

bagian yang sangat penting dalam memberikan dukungan 

kepada anak dalam pemilihan jurusan (78%) atau sekitar 98 

responden, selanjutnya 7% atau 8 responden menyatakan bahwa 

guru BK juga memberikan kontribusi dalam mendukung 

responden dalam pemilihan jurusan, 4% atau 5 responden 

menyatakan pemilihan jurusan didukung oleh saudara, 3% atau 

4 responden didukung oleh kerabat dan sisanya 2% atau 3 

responden menyatakan bahwa pemilihan jurusan di dukung oleh 

teman.  

 

C. PEMBAHASAN ANALISIS KUANTITATIF 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pada terdapat 

gambaran bahwa sebanyak 52% siswa SMA di kota Ambon bahwa 

faktor bakat studi berpengaruh terhadap pemilihan jurusan di 

perguruan tinggi. Individu melihat bakat dan kemampuan sebagai 

sesuatu yang penting saat melakukan pemilihan jurusan di 

Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena munculnya 
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masalah psikologis yaitu jika mempelajari sesuatu yang tidak sesuai 

minat, bakat dan kemampuan, menjadi pekerjaan yang sangat tidak 

menyenangkan. Belajar karena terpaksa, akan sulit dicerna otak 

karena sudah ada blocking emosi. Selain itu ada juga masalah 

akademis yang bisa terjadi jika salah mengambil pilihan, seperti 

prestasi yang tidak optimum, banyak mengulang mata kuliah yang 

berdampak bertambahnya waktu dan biaya, kesulitan memahami 

materi, kesulitan memecahkan persoalan, ketidakmampuan untuk 

mandiri dalam belajar dan masalah yang fatal yaitu rendahnya nilai 

indeks prestasi (Azis, Wuryanto & Werdiningsih, 2013).  

Selain itu dari data yang telah dianalisis pada faktor motivasi, 

keinginan sejak awal pada siswa SMA di kota Ambon memiliki 

gambaran sebesar 52%. Alexander & Murphy, Schiefele (dalam 

Schunk, 2012) menyatakan bahwa pentingnya motivasi intrinsik 

dalam pembelajaran. Motivasi intrinsik sendiri mengacu pada 

keinginan untuk melakukan aktivitas bukan untuk mendapatkan 

hadiah melainkan pengerjaan tugas itu sendiri (Deci dalam Schunk, 

2012).  

Pada analisis data mengenai faktor Perguruan Tinggi yang 

hendak dimasuki, sebanyak 72% siswa SMA di kota Ambon 

memilih masuk Perguruan Tinggi tersebut karena mutu layanan 

pendidikannya. Mutu layanan pendidikan sendiri dilihat dari 

Perguruan Tinggi tersebut, dosen yang berkualitas, fasilitas, 

perlengkapan dan peralatan yang lengkap dan memadai serta uang 

partisipasi yang dapat dipertanggung jawabkan (Hardjana, 1994).  

Selain itu pada faktor biaya dan kemampuan sebanyak 37% 

siswa SMA di kota Ambon, memerhatikan pemberian beasiswa 
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bagi siswa merupakan faktor penting yang dapat dipertimbangkan 

dalam pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi. Hal ini didukung 

oleh data yang diperoleh bahwa sebanyak 40% orang tua siswa 

berpenghasilan menengah ke bawah, dengan penghasilan rata-rata 

Rp. 0 – Rp. 1. 000. 000. Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hossler, et al. Chapman, Cambera & La Nasa’s 

(dalam Sawaji, Idrus & Taba, 2013) bahwa biaya pendidikan yang 

harus dikeluarkan tidak saja hanya dapat dinilai dari sisi 

tinggirendahnya, mahal tidaknya, tetapi dapat pula dilihat dari sisi 

yang lain yakni pada bagaimana kemampuan, mempersepsikan 

serta merasakan biaya yang dikeluarkan dihubungkan dengan 

kelayakan, kemudahan, serta kepatuhan dalam mengakses 

Perguruan Tinggi tertentu. Dengan demikian hasil penilaian yang 

dilakukan individu sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi, 

kondisi dan pola penilaiannya secara subjektif dengan mengaitkan 

misalnya dengan kemungkinan nilai atau kualitas yang akan 

diterima, keterjangkauan biaya pendidikan, kewajaran 

biayapendidikan dan lain sebagainya.  

Pada faktor dukungan diperoleh gambaran sebanyak 78% 

orang tua sangat mendukung anak dalam pemilihan jurusan, hal ini 

disebabkan karena sekita 46%, orang tua siswa mengharapkan 

masuk pada jurusan yang dipilih orang tua tersebut. Penyebab 

orang tua cenderung membuat keputusan dalam pemilihan jurusan 

ini juga dapat dilihat dari jenis pekerjaan dan penghasilan orang tua, 

rata-rata orang tua berasal dari keluarga petani, buruh kasar, 

wirausaha bahkan ada orang tua yang tidak memiliki pekerjaan. 

Begitu pula penghasilan orang tua yang hanya berkisar Rp. 0 – Rp. 
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1. 000. 000. Dukungan orang tua sangat penting dalam pemilihan 

jurusan di Perguruan Tinggi pada anak. Hal ini sesuai dengan 

Shocib dalam Rahmi (2011), menyatakan bahwa peran orang tua 

dalam keluarga adalah sebagai guru, penuntun, pengajar dan 

pemimpin pekerjaan serta pemberi contoh. Oleh karena itu, sebagai 

orang tua dapat membantu dan mendukung terhadap segala usaha 

yang dilakukan oleh anaknya serta dapat memberikan pendidikan 

informal guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak 

tersebut serta untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan pada 

program pendidikan formal di sekolah. Selain itu menurut Weiss 

(dalam Rahmi, 2011) bentuk dukungan yang dapat diberikan orang 

tua seperti reliable alliance (hubungan yang dapat diandalkan), 

reassurance of worth (adanya pengakuan), attachment (kelekatan 

emosional), guidance (bimbingan), social integration (integrasi 

social) dan opportunity of nurturance (kesempatan untuk 

mengasuh).  

Selain melihat faktor sosial dan ekonomi, dapat dilihat juga 

mengenai kemandirian dalam diri anak. Desmita (2012) 

menyatakan bahwa remaja adalah masa adanya peningkatan dalam 

pengambilan keputusan. Hal ini juga oleh Santrock (2007) bahwa, 

pada remaja sudah mampu meningkatkan perspektif yang tepat, 

sehingga remaja mampu mengkomunikasi segala sesuatu secara 

lebih efektif. Hal ini bertolak belakang dengan realita yang terjadi 

pada siswa di Kota Ambon, kecenderungan orang tua 

mengharapkan anaknya agar memilih jurusan yang dipilih. Karena 

orang tua yang memaksakan anak, kecenderungan anak lebih 

memilih jurusan yang dipilih oleh orang tuanya. Walaupun memang 
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sangat penting keterlibatan orang tua dalam pemilihan jurusan anak. 

Mengingat bahwa kecenderungan anak mengalami kekeliruan 

dalam pembuatan keputusan yang tepat pada pemilihan jurusan di 

Perguruan Tinggi, oleh karena perlunya dukungan orang tua dalam 

mengarahkan anak. Ini didukung oleh Keating dalam Desmita 

(2012) bahwa jika keputusan yang diambil remaja tidak disukai, 

maka orang tua perlu memberi suatu pilihan yang lebih baik untuk 

mereka pilih.  

 

D. ANALISIS DATA KUALITATIF 

1. Deskripsi Partisipan Penelitian 

a) Deskripsi Partisipan 1  

Identitas 

Nama  : AP 

TTL  : Ambon, 14 Februari 1997 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status  : Belum menikah 

Agama  : Kristen Protestan 

Alamat  : Passo 

Anak ke -  : 4 dari 4 bersaudara 

 

AP adalah seorang anak laki-laki yang bertempat tinggal di 

Ambon, tepatnya desa Passo bersama ibunya karena ayahnya telah 

meninggal dan ketiga saudaranya telah menikah. AP lahir dan 

dibesarkan di kota Ambon pada tanggal 14 Februari 1997. AP kecil 

diasuh oleh ibu seorang diri pasca meninggalnya ayah tercinta. Kini 
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ketiga kakak perempuannya telah menikah dan memiliki 

keluarganya masing-masing. Ibu AP bekerja sebagai PNS yang 

bekerja di kantor pertanian. AP kini tercatat sebagai siswa di salah 

satu SMA swasta di kota Ambon. Prestasinya di sekolah baik, 

sehingga cukup dikenal oleh guru-guru dan teman-temannya. Selain 

itu AP dikenal ramah dan santun di sekolah, AP juga cepat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga AP memiliki 

lingkungan pergaulan yang luas.  

AP memiliki cita-cita yang sangat tinggi untuk menjadi 

seorang PNS mengikuti jejak sang ibu. Sosok ibu sangat memegang 

peranan penting dalam kehidupan AP. AP sendiri adalah anak yang 

sangat penurut, apalagi jika perintah dari ibunya. Ibu AP sangat 

menginginkan AP meneruskan pekerjaan sebagai PNS. Semua yang 

AP lakukan, adalah untuk membahagiakan ibu yang selalu 

mendampinginya 

b) Deskripsi Partisipan 2 

Identitas 

Nama  : JM 

TTL  : Ambon, 8 Desember 1996 

Umur  : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Status  : Belum menikah 

Agama  : Kristen Protestan 

Alamat  : BTN Wayame blok V no 47 

Anak ke -  : 2 dari 3 bersaudara 
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JM merupakan siswa di salah satu SMA Negeri di kota 

Ambon. JM sejak kecil tinggal bersama ayah dan kedua 

saudaranya, sementara ibunya karena pekerjaan sering berpindah-

pindah daerah. Kini ibu JM sedang mendapat tugas di kantor pusat 

Pajak yang ada di Papua, sementara ayah JM adalah salah satu 

pegawai BUMN di Ambon.  

JM adalah anak yang sangat baik, ramah dan menyenangkan. 

Di dalam keluarga, JM dan saudara-saudaranya sangat dijaga ketat 

oleh ayah JM. Ini terlihat jika hendak keluar rumah apalagi ke 

tempat yang cukup jauh dari rumah, JM agak jarang diijinkan pergi 

sendirian sehingga harus diantar oleh kakak ataupun anggota 

keluarga yang lain.  

Sejak kecil JM bercita-cita menjadi dokter, namun melewati 

serangkaian diskusi dengan sepupu JM yang kuliah di kedokteran 

maka JM memutuskan untuk tidak mengambil fakultas tersebut. 

Hal ini disebabkan karena JM merasa bahwa fakultas kedokteran 

cukup sulit baginya. Salah satu hambatan yang dialami oleh JM 

ketika memutuskan untuk memilih jurusan telekomunikasi adalah 

kakeknya. Kakek JM sangat menginginkan JM untuk melanjutkan 

studi ke fakultas kedokteran, ini karena salah satu sepupu JM 

pernah gagal kuliah di fakultas kedokteran sampai selesai. Kakek 

JM merasa bahwa JM mampu sehingga kakeknya sangat 

menginginkan JM menjadi dokter. Saat ini JM masuk pada jurusan 

Ilmu Alam (IA). Namun keinginan kakek JM tidak menyulutkan 

niatnya untuk melanjutkan studi ke jurusan telekomunikasi.  

Sejak dulu JM telah merencanakan studi lanjut di sekolah 

Telkom sehingga dengan semangat dan keteguhan hatinya, JM tetap 



67 

 

mempertahankan niatnya tersebut. JM bahkan sudah merencanakan 

segala sesuatu yang akan dilakukan selepas lulus kuliah nanti. JM 

ingin bekerja sebagai pegawai Telkom seperti ayahnya di Bandung.  

c) Deskripsi Partisipan 3 

Identitas  

Nama  : LL 

TTL  : Ambon, 06 April 1996 

Umur  : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Status  : Belum menikah 

Agama  : Kristen Protestan 

Alamat  : Hutumuri 

Anak ke-  : 3 dari 3 bersaudara 

 

LL adalah siswa di salah satu SMA negeri di kota Ambon. 

LL sejak kecil tinggal bersama dengan ayah, ibu, kakak laki-laki 

dan keponakan perempuan LL yang berusia 2 tahun. Salah satu 

kakak LL telah menikah dan tinggal terpisah dengan orang tua. 

Ayah LL tidak bekerja, sementara ibu LL adalah seorang guru di 

sebuah sekolah negeri.  

LL adalah anak yang sangat penurut, mandiri, rajin bekerja 

dan membantu orang tua serta menyenangkan. Di dalam keluarga 

LL sangat dekat dengan ibunya dibandingkan ayahnya. Kedekatan 

LL dengan ibunya karena LL merasa nyaman untuk bercerita 

bersama dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. LL hanya 

membutuhkan ayahnya ketika LL berada dalam kondisi sakit.  
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Sejak SMP LL telah bercita-cita untuk melanjutkan studinya 

di bidang kesehatan. LL kecil telah memberikan minat yang cukup 

besar terhadap bidang kesehatan. LL mulai mencari informasi 

seputar bidang kesehatan dan mempelajarinya. Biologi sebagai 

salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh seseorang jika ingin 

melanjutkan studi ke bidang kesehatan, merupakan salah satu 

bidang yang digemari oleh LL. Ketika masuk SMA, LL mulai 

mengikuti program bimbingan belajar kerjasama dengan dosen di 

Universitas Pattimura pada mata pelajaran Biologi. Selain bidang 

kesehatan, LL juga menaruh minat yang cukup besar terhadap mata 

pelajaran bahasa Indonesia. LL sejak kecil senang untuk membaca 

dan menulis puisi bahkan mengikuti lomba-lomba puisi tersebut. 

Hal ini menyebabkan LL berniat melanjutkan studi juga ke Fakultas 

keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Bahasa Indonesia.  

Setelah SMA, LL menjadi bingung menentukan pilihan 

untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yaitu antara 

keperawatan dan FKIP Bahasa Indonesia. Selain karena 

pertimbangan minat, LL melihat juga bagaimana kemudahan-

kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan setelah selesai studi di 

Perguruan Tinggi. Dukungan dari anggota keluarga juga menjadi 

faktor penting bagi LL untuk melanjutkan studinya di Perguruan 

Tinggi.  
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2. Laporan Observasi Saat Wawancara 

a) Partisipan 1 

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 10 Desember 

2013. Saat itu AP sedang berkumpul bersama dengan teman-

temannya, setelah seharian di sekolah.  

Secara fisik AP, memiliki postur tubuh tidak terlalu tinggi 

dan agak berisi. Tinggi badan AP sekitar 168 cm, berkulit kuning 

langsat. Saat itu AP menggunakan kaos oranye dengan balutan 

celana abu-abu dan sepatu berwarna hitam. AP menyambut peneliti 

dengan menunjukkan senyum ramahnya.  

Suasana terjalin pada wawancara sangat baik. AP cukup 

terbuka dan responsif dalam memberikan identitas dan merespon 

apa yang peneliti tanyakan. AP begitu senang menceritakan 

pengalaman hidupnya, terkhususnya sewaktu bercerita mengenai 

ibunya. Sesekali ia tersenyum hangat, bahkan terlihat matanya 

berkaca-kaca sewaktu di tanya mengenai motivasi untuk berkuliah 

di fakultas pertanian. Hampir seluruh pertanyaan dijawab dengan 

santai, kadang tersenyum namun sesekali terlihat agak tegang. 

Intonasi nada bicara AP juga terdengar datar saja.  

Wawancara kedua dilakukan di Gereja Maranatha, setelah 

selesai ibadah natal sekolah AP. Saat itu wawancara dilakukan jam 

7 malam. AP menggenakan kemeja hitam garis-garis putih, celana 

kain hitam, sepatu hitam dan tas ransel berwarna hitam. Saat itu AP 

terlihat lebih santai dan gembira di bandingkan dengan wawancara 

awal. Ini dikarenakan AP terlihat lega baru selesai memerankan 

perannya di drama natal dengan baik. Sesekali peneliti bercanda 

bersama dengan AP, sehingga menambah suasana keakraban.  
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Wajah AP terlihat lebih santai dan tenang, bahkan wajah 

tegang yang beberapa kali diperlihatkan pada wawancara pertama 

tidak terlihat samasekali. AP terlihat sangat gembira, apalagi ketika 

menceritakan keinginannya untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

di luar kota.  

b) Partisipan 2 

Secara fisik JM memiliki tubuh yang proporsional. Badannya 

padat berisi, tinggi sekitar 160 cm, berkulit agak kecokelatan dan 

menggunakan kacamata. Saat wawancara dilakukan, JM 

menggunakan pakaian santai yaitu kaos perpaduan warna putih dan 

pink, celana panjang, sepatu kets dan mengenakan tas berwarna 

hitam.  

Pada awal wawancara, JM nampak sedikit tegang. Ini 

ditandai dengan posisi duduk JM yang sangat tidak nyaman, bola 

mata yang melirik ke kanan dan kiri dan artikulasi di awal 

pembicaraan kurang jelas. Namun setelah beberapa menit 

kemudian, JM terlihat lebih santai. Ini terlihat dari posisi duduk JM 

yang lebih santai, tidak menggerak-gerakkan kaki dan pandangan 

matanya tertuju pada peneliti. Nada suaranya datar dengan 

artikulasinya jelas. Pada beberapa pertanyaan, seperti motivasi dan 

kuliah di luar sesekali JM terlihat tersenyum gembira.  

c) Partisipan 3 

LL adalah gadis dengan badan gemuk dan tinggi sekitar 154 

cm. Gadis ini berkulit hitam dengan lesung pipi di kiri dan kanan. 

Pada saat wawancara berlangsung, LL sedang membantu ibunya di 

dapur. LL sangat ramah, hanya dengan menggenakan kaos 

berwarna hijau dan celana pendek cokelat menyapa peneliti dengan 
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senyumnya. LL meminta ijin terlebih dahulu untuk membantu 

ibunya di dapur, setelah itu LL akan menemui peneliti.  

Saat proses wawancara berlangsung, LL terlihat santai dalam 

merespon setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dengan 

senyum simpul. Sesekali tertawa terbahak-bahak, nada suara dan 

intonasinya datar serta raut wajahnya tenang. LL tidak 

memperlihatkan kecemasan sama sekali dalam menjawab 

pertanyaan.  

 

3. Kategorisasi Hasil Wawancara 

No Faktor-faktor 

yang 

memengaruhi 

pengambilan 

keputusan 

dalam 

pemilihan 

jurusan 

 

 

 

 

Partisipan 1 

 

 

 

 

Partisipan 

2 

 

 

 

 

Partisipan 3 

1 Bakat studi a. AP 

memilih 

masuk 

jurusan 

pertanian 

karena 

merasa 

jurusan ini 

sesuai 

dengan 

jurusan di 

SMA 

(P1W1 5-

12) 

b. AP merasa 

belum 

memiliki 

a. JM 

merasa 

bahwa 

jurusan 

yang 

dipilih ini 

sesuai 

dengan 

kemampu

an yang 

dimilikiny

a. (P2W1 

15, 18-21, 

23) 

b.  LL merasa 

bahwa 

jurusan 

yang dipilih 

sesuai 

dengan 

bakat dan 

hobinya 

(P3W1 27-

34) 



72 

 

kemampua

n yang 

memadai 

(P1W1 15-

26) 

2 Motivasi  a. AP merasa 

termotivasi 

dalam 

memilih 

jurusan ini 

karena ibu 

AP (P1W1 

43-46) 

a. Orang tua 

dan 

teman-

teman 

menjadi 

motivator 

bagi JM 

(P2W1 

29-30) 

a. LL 

memiliki 

keyakinan 

diri yang 

tinggi 

bahwa LL 

mampu 

dalam 

jurusan ini 

(P3W1 82-

105) 

b. LL merasa 

sanggup 

menghadap

i kesulitan 

dalam 

perkuliahan 

(P3W1 

108-113) 

c. Ibu dan 

Saudara-

saudara LL 

merupakan 

motivator 

LL dalam 

melanjutka

n studi 

(P3W1 

116-118) 

3 Perguruan 

Tinggi yang 

hendak 

dimasuki 

a. AP berpikir 

bahwa jika 

mengikuti 

perkuliahan 

di luar kota, 

sangat 

a. JM 

merasa 

bahwa 

Telkom 

merupaka

n pilihan 

a. LL merasa 

bahwa 

universitas 

yang dipilih 

memiliki 

banyak 
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mudah 

diterima 

bekerja 

(P1W1 69-

73) 

yang 

tepat. 

Karena 

fasilitas 

asrama 

yang 

dimiliki 

Telkom 

sehingga 

menghind

ari dari 

hal-hal 

yang tidak 

diinginka

n (P2W1 

47-55) 

b. JM 

menyukai 

kota 

Bandung, 

tempat 

Sekolah 

Telkom. 

(P2W1 

64) 

kemajuan 

serta 

beasiswa 

(P3W1 

136-146) 

b. Selain itu 

banyak 

aturan- 

aturan yang 

mengikat 

yang sangat 

baik bagi 

LL (P3W1 

153-168) 

c. Belum ada 

gambaran 

mengenai 

dosen 

maupun 

mutu 

pendidikan

nya 

4 Biaya dan 

kemampuan 

a. AP merasa 

untuk biaya 

tidak terlalu 

berat 

karena 

beasiswa 

dari 

universitas. 

(P1W1 84-

91) 

a. JM 

melihat 

bahwa 

biaya 

kuliah 

sangat 

murah, 

karena 

ada 

potongan 

biaya bagi 

anak yang 

orang 

tuanya 

bekerja di 

a. Ibu LL 

mampu 

membiayai 

LL untuk 

mengikuti 

perkuliahan 

sampai 

selesai 

(P3W1 

256-261) 
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Telkom 

(P2W1 

69-73) 

b. Jurusan 

ini lebih 

mudah 

dibanding 

fakultas lain 

seperti 

teknik 

informatik

a (P2W1 

76-79) 

5 Dukungan  a. Ibu AP 

memberika

n dukungan 

kepada AP 

(P1W1 

151-154) 

a. Orang tua 

sangat 

mendukun

g JM 

dalam 

pemilihan 

jurusan 

(P2W1 

109-114) 

a. Ibu LL 

sangat 

mendukung 

LL dalam 

pendidikan 

LL 

termaksud 

biaya 

kuliah 

(P3W1 

256-261).  

b. Saudara 

sepupu LL 

sejak awal 

sangat 

mendukung 

LL (P3W1 

276-293) 

 

4. Kesimpulan 

a) Partisipan 1 

AP adalah anak bungsu dari empat bersaudara. AP hanya 

hidup bersama dengan ibunya, setelah ayahnya meninggal. Ketiga 
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saudara AP telah menikah. Hal ini membuat AP mengikuti setiap 

perkataan ibunya.  

Pertimbangan-pertimbangan AP dalam pemilihan jurusan di 

Perguruan Tinggi disesuaikan AP dengan pemilihan jurusan di 

SMA. Selain itu pemilihan jurusan yang dilakukan AP karena AP 

merasa jurusan yang dipilih sesuai dengannya. Hal ini disebabkan 

karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh AP seperti 

kemudahan dalam mendapat lapangan pekerjaan dan ketersediaan 

fasilitas seperti buku-buku dan referensi penunjang yang 

dibutuhkan tersedia. Walaupun sebenarnya AP merasa belum 

memiliki kemampuan yang memadai, namun setelah proses belajar 

berlangsung maka AP akan mampu mempelajarinya.  

Keinginan AP untuk melanjutkan studi pada jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian(THP) termotivasi dari ibunya. Ibu AP 

terlihat begitu dominan dalam menentukan pilihan studi AP ke 

depan. Jurusan yang dipilih AP sebagai studinya di Perguruan 

Tinggi adalah studi yang pernah ditekuni ibunya. Dorongan yang 

diberikan ibu AP kepada AP begitu besar. Ibu AP menginginkan 

AP untuk melanjutkan studi ke jurusan THP. AP menuruti 

keinginan ibunya, karena menurut AP sejak kecil ibu AP sudah 

mendukung dan merawatnya. Salah satu hal yang ingin dilakukan 

AP adalah membahagiakan orang tuanya. Selain itu sejak kecil, AP 

bercita-cita menjadi seorang PNS, karena ia merasa bahwa menjadi 

PNS patut untuk disyukuri. AP merasa bahwa keinginannya untuk 

menjadi PNS juga didukung oleh kemampuan Inteligent 

Quotientnya (IQ). Hal ini disebabkan karena selepas mengikuti 

perkuliahan maka AP akan diurus masuk oleh ibunya menjadi 
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seorang PNS. Selain itu jika memilih jurusan ini, maka AP lebih 

dekat dengan lingkungan.  

Selain bakat dan motivasi baik dari dalam diri maupun 

melalui orang-orang disekitar, AP juga memiliki pertimbangan-

pertimbangan tertentu terhadap Perguruan Tinggi yaitu kemudahan 

akses dalam mendapatkan pekerjaan. AP merasa jika memilih 

jurusan tersebut, maka ia akan mudah untuk diterima bekerja 

sebagai seorang PNS di tempat ibunya bekerja. Selain daripada itu 

pertimbangan yang AP lakukan ketika memutuskan untuk 

melanjutkan studi ke luar kota adalah karena AP merasakan 

peluang diterima bekerja yang cukup besar dibanding jika 

melanjutkan studi di dalam kota saja. AP sendiri tidak pernah 

mencemaskan mengenai biaya yang terlalu berat. AP merasa orang 

tuanya mampu untuk membiayainya, selain itu di universitas 

tersebut juga memberikan beasiswa kepada mahasiswanya. 

Meskipun AP adalah anak bungsu, dan memiliki kedekatan yang 

cukup tinggi dengan ibunya tidak menyulutkan niat AP untuk 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi di luar kota. AP tidak 

memiliki kekhawatiran atau ketakutan tertentu ketika meninggalkan 

ibunya.  

Gambaran AP terhadap ibunya sebagai sosok yang dominan 

sangat jelas. Ibunya adalah seorang pekerja keras dan selalu tekun 

dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya dikantor walaupun 

diganggu oleh orang lain. Ini merupakan salah satu gambaran 

positif dalam diri ibu yang digambarkan oleh AP, yang membuat 

AP begitu termotivasi untuk menjadi seorang PNS seperti ibunya.  
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Sikap ibu AP yang cenderung dominan terhadap AP, 

disebabkan karena semua anaknya telah menikah dan suaminya 

telah meninggal. Hanya AP yang masih tinggal bersama dengan 

ibunya, sehingga ibu mengambil pengaruh tersendiri dalam diri AP. 

Sebagai anak bungsu AP merasa tidak perlu terlalu bersusah payah 

untuk melanjutkan studi di fakultas lain, atau bekerja dengan 

profesi selain PNS. Hal ini disebabkan karena ibu AP begitu 

memberikan reinforcement positif bagi AP jika ia memilih THP, 

AP tidak perlu bersusah payah bekerja dan kebutuhan dalam 

perkuliahan seperti referensi-referensi dan panduan terpenuhi 

karena ibunya.  

Meskipun pertanian menjadi salah satu jurusan yang dapat 

mewujudkan keinginannya menjadi seorang PNS sperti ibunya, AP 

juga mengikuti tes-tes di universitas swasta seperti Universitas 

Pelita Harapan (UPH) di Jakarta. Mengikuti tes masuk ke UPH 

merupakan hal yang sangat menegangkan dan menakutkan bagi AP 

karena banyak sekali calon mahasiswa yang berminat. Apalagi tes 

yang dilakukan pada seluruh siswa SMA di kota Ambon, sehingga 

persaingan semakin ketat. Selain memilih pertanian, AP memilih 

masuk UPH karena ingin masuk pada beberapa jurusan penting 

yang lapangan pekerjaan sangat memadai seperti nurse, psikologi 

dan musik. Beasiswa 100% yang ditawarkan oleh yayasan juga 

menjadi salah satu faktor penting AP memilih mengikuti tes di 

UPH walaupun kemungkinan diterima sangat kecil. AP mengikuti 

tes-tes tersebut hanya membaca kemungkinan-kemungkinan yang 

dapat muncul. Namun AP kecewa karena ternyata AP tidak 

diterima di UPH, sehingga AP kembali lagi fokus kuliah ke UKSW.  
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Pemilihan masuk UKSW diperoleh AP dari salah satu teman 

di social networking: we chat. AP mulai mencari informasi 

mengenai UKSW dan meminta formulir pendaftaran. Namun, 

ternyata jurusan yang diinginkan oleh AP tidak ada di UKSW. Hal 

ini menyebabkan AP memutuskan untuk mengambil jurusan 

informatika. Pemilihan jurusan ini disebabkan karena AP sendiri 

merasa bahwa AP mampu dan memiliki kelebihan dalam bidang 

komputer tersebut. Selain itu biaya kuliah informatika juga 

tergolong murah.  

Dukungan yang diberikan oleh ibu AP begitu penting bagi 

AP. Bentuk dukungan yang diberikan adalah berupa nasihat-nasihat 

untuk menjadi lebih baik. Selain itu adanya bantuan-bantuan seperti 

membantu mencari referensi dan akses langsung menjadi perhatian 

lebih bagi AP untuk memilih jurusan tersebut.  

b) Partisipan 2 

JM dalam memilih jurusan atau fakultas bergantung pada 

pertimbangan orang tua dan teman-teman. Meskipun ia membuat 

keputusan sendiri, namun keputusan orang tua dan teman-teman 

juga memegang peranan yang sangat penting. Selain itu pemilihan 

jurusan juga sangat bergantung pada Perguruan Tinggi tempat JM 

mendaftar. Menurut JM bahwa pemilihan jurusan itu bergantung 

pada universitas atau Perguruan Tinggi tersebut.  

Selama ini orang tua JM sangat mendukung JM dalam 

apapun yang direncanakan oleh JM sendiri. Ayah JM sendiri 

memberikan formulir pendaftaran di sekolah Telkom tersebut 

kepada JM. Karena sejak awal JM telah berencana untuk 

melanjutkan studi dan mengikuti jejak ayahnya. Orang tua JM 
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memberikan motivasi yang begitu kuat kepada JM yaitu dengan 

memberikan berbagai fasilitas yang memadai di rumah dan tidak 

dimiliki di sekolah. Selain itu juga memberikan les-les tambahan 

dan mengontrol jam belajar.  

JM kecil pernah bercita-cita menjadi seorang dokter, namun 

setelah besar dan mampu merencanakan studinya sendiri. JM 

memutuskan untuk mengambil teknik telekomunikasi. Selain 

karena faktor ayahnya yang bekerja di situ, namun faktor biaya atau 

adanya potongan biaya perkuliahan cukup besar bagi mereka yang 

orang tuanya bekerja di Telkom. Walaupun pada kenyataannya 

mereka sanggup untuk membayar biaya perkuliahan. Ketika 

memilih teknik telekomunikasi sebagai jurusan yang dipilih dan 

universitas Telkom sebagai pilihan untuk melanjutkan studi, JM 

tidak memiliki gambaran utuh seperti apa jurusan tersebut dan apa 

yang harus dilakukan disana. JM sendiri hanya mengetahui 

mengenai biaya perkuliahan dan fasilitas yang dimiliki yaitu salah 

satunya adalah asrama, yang memudahkan JM ke kampus dan 

menghemat biaya hidup.  

Selain itu JM sendiri memiliki motivasi dari dalam dirinya 

sendiri. JM menyukai salah satu jurusan pada sekolah Telkom ini, 

yaitu teknik telekomunikasi. Selain jurusannya yang menarik, JM 

juga menyukai kota Bandung. Selain itu JM merasa bahwa teknik 

telekomunikasi ini lebih mudah dibandingkan jurusan lain seperti 

teknik informatika.  

Dalam pemilihan jurusan yang dilakukan JM ini, ada sedikit 

perbedaan pandangan antara ayah dan ibu JM. Ibu JM 

menginginkan JM melanjutkan studi ke UGM dan mengambil 
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fakultas Psikologi dan tinggal bersama kakaknya, sementara ayah 

JM sangat menginginkan JM melanjutkan studinya ke Telkom di 

Bandung. Meskipun begitu, JM tetap memutuskan melanjutkan 

studinya ke Telkom, Bandung dan mengambil jurusan teknik 

telekomunikasi. Selain itu juga ayah JM selalu memberikan nasihat 

yang menguatkan JM sehingga menekuni apa yang diinginkannya.  

JM sendiri pernah mengalami dilema sewaktu berlibur ke 

Salatiga, mengikuti sepupunya yang berkuliah di UKSW. JM 

mengalami kebingungan untuk melanjutkan studi ke UKSW atau 

UGM, karena kedua universitas ini dinilai JM bagus. Setelah 

berpikir kembali, JM memutuskan untuk tetap melanjutkan 

studinya di Bandung. Selain perbedaan pandangan antara ayah dan 

ibu JM, kakek JM menginginkan JM untuk masuk fakultas 

kedokteran. Keteguhan hati JM untuk melanjutkan studi di Telkom, 

Bandung membuat JM mengutarakan seluruh isi hatinya dan kakek 

menerimanya. Keinginan kakek untuk memasukkan JM ke fakultas 

kedokteran adalah karena ada sepupu JM yang tidak berhasil 

mengikuti perkuliahan di fakultas kedokteran sampai selesai. JM 

yang dianggap mampu pun diwajibkan untuk melanjutkan studi 

pada fakultas kedokteran.  

Keinginan JM untuk melanjutkan studi ke Telkom, Bandung 

jika dilihat kebanyakan bersumber karena adanya proses modeling 

dalam diri JM. JM mengambil sosok ayah sebagai model dalam 

memilih studi di Perguruan Tinggi ini. JM merasa bahwa ia dapat 

menjadi seperti ayahnya, yaitu bekerja di Telkom. Selain itu JM 

yang lebih mengikuti keinginan ayahnya dibandingkan ibunya. Hal 

ini disebabkan karenatuntutan tugas sehingga ibu JM tinggal 
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terpisah dengan JM. JM sejak kecil selalu bersama ayahnya, 

sehingga JM secara emosional lebih memiliki kelekatan dengan 

ayahnya dibandingkan ibunya.  

c) Partisipan 3 

LL mengalami kebingungan dalam pemilihan jurusan, LL 

bingung memilih antara jurusan FKIP bahasa Indonesia dan 

keperawatan. LL begitu menyukai kedua jurusan tersebut. Selain itu 

menurut AL, lapangan pekerjaan kedua jurusan ini cukup luas. 

Akper sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu pula dengan guru. 

Walaupun untuk menjadi guru harus sampai ke pelosok-pelosok 

desa, yang penting LL dapat memperoleh pekerjaan. Jurusan yang 

dipilih oleh LL juga sesuai dengan bakat dan kemampuannya, 

sebagaimana diketahui bahwa sejak kelas 1 SMA, LL sudah 

tergabung dalam kelompok ekstrakurikuler di sekolah terkhususnya 

pada mata pelajaran biologi. Selain itu LL juga pernah mengikuti 

perlombaan puisi, salah satunya adalah perlombaan yang diadakan 

oleh Perikanan, Unpatti.  

LL merupakan siswa yang tekun belajar, demi meraih cita-

citanya. Ini nampak dari ketekunannya untuk mempelajari materi 

pelajaran terkhususnya mata pelajaran biologi. Nilai-nilai yang 

diperoleh LL juga lumayan mendukung walaupun terkadang ada 

peningkatan namun terkadang ada penurunan nilai. Meskipun 

begitu LL tetap optimis dan percaya diri bahwa ia dapat 

mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang perawat. Sejak dini, 

LL sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikut perkuliahan di 

Akper, hal ini ditunjukan dengan membaca referensi mengenai 

kesehatan sampai kepada browsing di internet.  
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Keluarga merupakan motivator terpenting dalam kehidupan 

LL. Mereka begitu menyemangati LL untuk mengikuti perkuliahan 

di Akper. Melalui nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua, 

memacu semangat LL untuk menjadi seorang perawat.  

Meskipun LL begitu bersemangat mengikuti perkuliahan di 

AKPER, namun LL sendiri juga berminat pada FKIP bahasa 

Indonesia. LL mulai melakukan perbandingan-perbandingan 

Perguruan Tinggi di kota Ambon. Unpatti merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi yang diminati LL. Namun, LL sendiri lebih 

memilih melanjutkan studi ke Akper RST. Hal ini disebabkan 

karena LL merasa bahwa banyak aturan-aturan yang berlaku sangat 

mengikat, sehingga menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. LL sendiri tidak terlalu memikirkan hal-hal di luar 

pelajaran. Di Akper RST ini juga, ada teman LL yang juga berniat 

melanjutkan perkuliahannya bersama sepupunya.  

Informasi perkuliahan seputar keperawatan RST diperoleh 

LL dari kakak angkatan yang telah lulus dan melanjutkan studinya 

di Akper RST, sehingga LL mengetahui sedikit informasi mengenai 

keperawatan. Bukan saja dari kakak angkatan, informasi itu datang 

juga dari kerabat atau saudara temannya.  

Di Akper RST ada beberapa pilihan pemilihan jurusan, 

namun LL sendiri lebih berminat masuk pada keperawatan. Ini 

karena menjadi seorang perawat adalah cita-cita LL sejak kecil. 

Sejak SMP LL memang telah berniat untuk melanjutkan studinya 

ke bidang kesehatan, ditambah dengan adanya dorongan orang tua 

untuk melanjutkan studi ke jurusan keperawatan, membuat LL 

semakin bersemangat mengikuti perkuliahan. Orang tua begitu 
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mendorong LL untuk melanjutkan studinya, dengan memberikan 

dukungan dalam bentuk membantu membayarkan biaya 

perkuliahan LL. Seberat apapun biaya yang akan dikeluarkan, tidak 

menjadi masalah bagi orang tua terkhususnya ibu LL. Orang tua LL 

selalu memberikan tanggapan-tanggapan positif terhadap segala 

sesuatu yang dilakukan LL, karena mereka merasa bahwa LL 

mampu mencapai apa yang telah dicita-citakannya. Dalam proses 

perkuliahan, untuk menghemat biaya transportasi LL memilih 

tinggal bersama saudara. Ini dilakukan karena kondisi LL yang 

tidak memungkinkan untuk bolak-balik rumah kampus, yaitu LL 

sering sakit-sakitan. Disisi lain LL juga tidak dapat tinggal terlalu 

lama dengan orang lain atau jauh dari orang tua.  

Dalam membuat sebuah keputusan LL melibatkan kognisi 

dalam berpikir dimana LL mengetahui bahwa dengan masuk pada 

jurusan Akper dan FKIP kemungkinan mendapatkan pekerjaan 

sangat mudah, meskipun pembagian wilayah kerjanya sampai ke 

pelosok-pelosok daerah. Banyak orang yang ingin masuk ke Akper 

sehingga peluang semakin kecil, LL mulai mensiasatinya dengan 

mencari informasi dan membaca referensi-referensi yang ada. LL 

tetap semangat dan terus belajar untuk mencapai yang dicita-

citakannya.  

Kehangatan dalam keluarga LL juga menjadi salah satu 

faktor terpenting yang membuat LL menjadi anak yang mandiri dan 

penurut. LL dalam memutuskan studi lanjut ke Perguruan 

Tinggijuga sesuai dengan kemampuan dirinya dan orang tua sangat 

mendukungnya. Hal ini menyebabkan LL memiliki kesiapan diri 
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yang sangat tinggi dalam mempersiapkan dirinya melanjutkan studi 

ke Perguruan Tinggi 

 

E. PEMBAHASAN DATA KUALITATIF 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Hardjana 

(1994) sebagai acuan. Ada lima faktor yang berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan dalam pemilihan jurusan di Perguruan 

Tinggi yaitu faktor bakat studi, motivasi, Perguruan Tinggi yang 

hendak dimasuki, biaya dan kemampuan serta dukungan.  

Faktor bakat merupakan faktor yang penting agar tidak 

mengalami kendala selama perkuliahan. Jika individu telah 

memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang tertentu, maka hal ini 

dapat dikembangkan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Slameto (2003) bahwa adalah penting bagi siswa untuk mengetahui 

bakatnya dan menempatkan siswa belajar di sekolah yang sesuai 

dengan bakatnya. Partisipan 1 (P1) merasa bahwa kemampuannya 

belum memadai dan itu akan diperoleh seiring berjalannya proses 

belajar nanti. Jurusan yang dipilih pun disesuaikan dengan ilmu 

atau jurusannya di SMA. Hal ini berbeda dengan partisipan 2 dan 3 

(P2 & P3), mereka merasa bahwa jurusan yang mereka pilih telah 

sesuai dengan kemampuan mereka. P2 melihat bahwa hal-hal yang 

dibutuhkan dalam jurusan telekomunikasi seperti membuat web 

design sudah dapat dikuasainya. Sementara itu pada P3, individu 

memiliki nilai-nilai yang menunjangnya masuk Akper.  

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa P1 tidak 

memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang 
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dimiliki, berbeda dengan P2 dan P3 yang memilih jurusan sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya.  

Motivasi merupakan faktor penting dalam pengambilan 

keputusan untuk pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi. Motivasi 

berkaitan dengan orientasi masa depan karena merupakan bagian 

dari proses pembentukan orientasi kognitif. Individu sudah mulai 

menetapkan tujuan berdasarkan perbandingan motif umum dan 

penilaian serta pengetahuan yang telah dimiliki. Selain itu motivasi 

juga memegang peranan penting dalam pencapaian keberhasilan 

seseorang. Motivasi timbul pada diri seseorang entah disadari atau 

tidak untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu (KBBI dalam 

Subini, 2012). Dalam proses motivasi, diperlukan adanya self 

efficacy, self efficacyadalah penilaian seseorang terhadap 

kemampuannya sendiri untuk mengatur dan melaksanakan program 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang ingin 

dicapai. Self efficacy memengaruhi pilihan kegiatan, usaha dan 

ketekunan (Schunk, Pintrich & Meece, 2012). Pada P2 dan P3 tidak 

mengalami kesulitan dalam memilih jurusan ini karena P2 dan P3 

merasa memiliki kemampuan dalam jurusan yang dipilih.  

Motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik 

dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik sendiri merupakan semua faktor 

yang berasal dari dalam diri individu dan memberikan dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini memiliki pengaruh yang 

lebih efektif karena bersifat relatif lama dan tidak tergantung pada 

motivasi luar (Subini, 2012). Salah satu bentuk motivasi intrinsik 

adalah minat (Omrord, 2008). Minat adalah persepsi bahwa suatu 

aktivitas menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik, biasanya 
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disertai oleh keterlibatan kognitif dan afek yang positif, selain itu 

ada juga minat situasional yaitu minat yang dipicu secara temporer 

oleh sesuatu di lingkungan sekitar serta minat pribadi yaitu minat 

yang bersifat jangka panjang dan relatif stabil pada suatu topik atau 

aktivitas (Omrord, 2008). Minat merupakan salah satu tahap 

perencanaan yaitu tahap dalam pembentukan orientasi masa depan, 

yang merupakan perwujudan minat dan tujuan mereka (Desmita, 

2012). Berbeda dengan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik 

sendiri adalah faktor yang datang dari luar diri individu tetapi 

memberikan pengaruh terhadap kemauan belajar.  

Dari data yang diperoleh, P1 lebih menunjukkan adanya 

motivasi ekstrinsik, yaitu pemilihan jurusan yang disebabkan 

karena individu mengharapkan segala sesuatu dari orang tua. Selain 

itu P1 meneladani ibunya sebagai motivator terbesar bagi 

kehidupan P1. Hal ini berbeda dengan P2 dan P3 yang memiliki 

motivasi intrinsikterhadap jurusan yang dipilih, yaitu terlihat 

adanya minat yang sangat besar terhadap jurusan yang dipilihnya. 

Pada P2 dan P3 munculnya dorongan ingin tahu dan ingin 

menyelidiki segala sesuatu secara lebih luas, adanya keinginan 

untuk mencapai prestasi yang didukung oleh orang tua, guru dan 

teman dan adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu pengetahuan. 

Ini dibuktikan P2 dan P3 dengan mencurahkan seluruh 

perhatiannya pada jurusan yang dipilihnya dengan membaca buku 

acuan, browsing di internet dan mencari informan yang dapat 

memberikan informasi kepada partisipan serta mulai mempelajari 

materi yang diajarkan. Bahkan untuk P2, orang tua menyediakan 

berbagai fasilitas yang memadai di rumah serta mengikuti les-les 
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tambahan sehingga membantu partisipan dalam mencari informasi 

mengenai materi pada jurusan yang dipilih.  

Sebelum memutuskan untuk memilih jurusan 

telekomunikasi, P2 sering berubah-ubah. P2 sejak kecil ingin 

menjadi seorang dokter. Ini sesuai dengan Santrock (2007), bahwa 

pada waktu kecil minat seorang anak mudah berubah-ubah. 

Desmita (2012) mengungkapkan bahwa setelah remaja kemampuan 

kognitif individu mencapai kematangan, kebanyakan anak remaja 

mulai memikirkan tentang apa yang harus diharapkan dan 

melakukan kritik terhadap masyarakat, orang tua dan kekurangan 

dalam diri individu. Menurut Piaget, pada tahap ini individu sudah 

mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, 

memikirkan kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan 

permasalahan. Selain itu individu mulai mampu memecahkan 

masalah dengan membuat perencanaan kegiatan terlebih dahulu dan 

berusaha mengantisipasi berbagai macam informasi yang akan 

diperlukan untuk memecahkan masalah (Desmita, 2012). Hal ini 

jelas diperlihatkan oleh P2, yaitu sejak kecil menaruh minat 

terhadap kedokteran dan setelah melakukan pemilihan jurusan 

mengalami perubahan minat menjadi teknik telekomunikasi. P2 

merasa tidak memiliki kemampuan dalam memilih jurusan 

kedokteran, meskipun kakek atau orang yang paling penting 

baginya memutuskan secara sepihak agar P2 masuk jurusan 

kedokteran, P2 lebih memilih masuk ke teknik telekomunikasi 

dibandingkan kedokteran.  

Pemilihan jurusan yang sering berubah-ubah dapat 

disebabkan karena pada masa remaja, individu memiliki suatu 
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perasaan tentang identitasnya sendiri, suatu perasaan bahwa ia 

adalahmanusia yang unik. Ada kesadaran dalam diri individu, sifat-

sifat yang melekat pada dirinya seperti kesukaan dan 

ketidaksukaannya, tujuan-tujuan yang diinginkan tercapai di masa 

mendatang, kekuatan dan hasrat untuk mengontrol kehidupannya 

sendiri. Ini sesuai dengan Desmita (2012), bahwa di depannya 

terbentang banyak peran baru dan status dewasa. Pada masa remaja, 

individu mulai mengeksplorasi berbagai ragam pilihan baik yang 

berhubungan dengan karir, keyakinan sampai kepada afiliasi 

(Desmita, 2012).  

 Marcia (dalam Omrord, 2008) menyatakan bahwa ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan konsep 

diri remaja yaitu identity diffusion yaitu remaja tidak mampu 

membuat komitmen terhadap suatu karier atau keyakinan ideologis 

lainnya, foreclosure yaitu remaja telah membuat komitmen yang 

kuat terhadap suatu pekerjaan atau keyakinan tertentu. Pilihan 

tersebut dibuat sebagian besar berdasarkan hal-hal yang sudah 

ditentukan orang tua, terutama tanpa adanya upaya pencarian kerja, 

moratorium yaitu remaja telah membuat komitmen terhadap jenis 

karir namun individu mencari dan mempertimbangkan beragam 

profesi dan ideologi serta identity achievement yaitu setelah 

melampaui masa moratorium, remaja telah memiliki pekerjaan 

yang jelas atau komitmen terhadap keyakinan politik atau 

keagamaan tertentu. Ketiga partisipan ini berada pada tahap 

foreclosure dan moratorium. Ketiga partisipan telah menetapkan 

pilihan karir walaupun masih merupakan keputusan dari orang tua 
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bagi P1 dan adanya pertimbangan jenis profesi yang tepat, ini 

dilakukan oleh P2 dan P3.  

Selain itu salah satu prioritas tertinggi orang adalah 

melindungi keyakinan umum mereka bahwa mereka adalah 

individu-individu yang baik dan mampu, ini disebut kepantasan 

diri. Persepsi diri yang positif menjadi prioritas tertinggi (Omrord, 

2008). Kepantasan diri ini sangat terlihat pada P3 dan P2, melihat 

usaha yang dilakukan kedua partisipan untuk menujukkan 

performanya untuk melanjutkan studi pada bidang kesehatan dan 

telekomunikasi. Upaya-upaya ini dilakukan untuk mencapai 

prioritas tertinggi. Selain itu ada juga kebutuhan akan persetujuan 

yaitu hasrat untuk mendapatkan penerimaan positif dari orang lain. 

Hal ini ditunjukkan oleh P1, yaitu adanya penerimaan positif yang 

diberikan ibu P1 berupa kemudahan-kemudahaan mendapatkan 

referensi dan pekerjaan setelah lulus kuliah. P1 ingin 

membahagiakan ibunya sehingga cenderung menerima segala 

sesuatu yang disampaikan oleh ibunya dan mengabaikan hal-hal 

yang diinginkannya.  

Semua anak dan remaja memiliki kebutuhan pokok yang 

sama seperti kebutuhan akan kompetensi, determinasi diri dan 

keterjalinan serta memiliki emosi manusiawi yang sama seperti 

kebahagiaan, kesedihan, kemarahan dan kecemasan. Pemenuhan 

kebutuhan ini berbeda-beda, tergantung pada perilaku dan nilai-

nilai yang didorong oleh kebudayaan dan etnis tertentu. Perbedaan 

ini juga diamati pada salah satu aspek determinasi diri yaitu 

kesempatan untuk membuat pilihan.  
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Dalam pengambilan keputusan, remaja masih membutuhkan 

orang tua untuk mendiskusikan pengambilan keputusan yang 

realistis. Pengambilan keputusan yang dilakukan terkadang 

mengalami kekeliruan dalam mengambil keputusan. Hal ini 

disebabkan karena kegagalan untuk memberi remaja pilihan-pilihan 

yang memadai (Desmita, 2012). Oleh sebab itu jika keputusan yang 

diambil remaja tidak disukai, maka remaja perlu diberikan pilihan-

pilihan yang lebih baik untuk dipilih (Keating dalam Desmita, 

2012). Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Hufron, 

dkk dalam Omrord, 2008) menyatakan bahwa orang Asia seringkali 

lebih memilih orang-orang yang mereka percayai seperti orang tua, 

guru dan teman-teman untuk membuat pilihan bagi mereka. Hal ini 

disebabkan karena kemungkinan anak-anak Asia melihat bahwa 

orang-orang yang mereka percaya itu sebagai orang yang dapat 

membuat pilihan yang bijaksana, sehingga pada akhirnya akan 

menghasilkan tingkat pembelajaran dan kompetensi yang lebih 

tinggi.  

Selain hal-hal di atas, pada P3 dapat ditemui bahwa terjadi 

proses atribusi, partisipan mengatribusikan (menghubungkan) 

bahwa pemilihan jurusan pada FKIP Bahasa Indonesia disebabkan 

karena partisipan menyenangi mata pelajaran tersebut dan sering 

mengikuti lomba seperti membaca puisi. Selain itu pemilihan 

jurusan yang dilakukan P3 di Akper juga karena P3 sering 

mengikuti bimbingan belajar biologi sejak kelas 1 SMA. Hal ini 

juga ditemui pada P1, pemilihan jurusan yang dilakukan karena 

adanya orang tua yang siap membantunya sehingga akan 

dimudahkan dalam menemukan pekerjaan yang diinginkan. Hal-hal 
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ini merupakan atribusi eksternal yaitu individu menghubungkan 

dirinya dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal di luar diri mereka 

(Omrord, 2008).  

Ketika individu telah melakukan atribusi, terkadang muncul 

pemikiran-pemikiran yang memengaruhi performa di masa 

mendatang. Pemikiran-pemikiran tersebut meliputi adanya 

ekspertasi akan kesuksesan dan kegagalan di masa mendatang dan 

pilihan-pilihan di masa mendatang. P1 telah memiliki ekspetasi 

akan kesuksesan dan kegagalan di masa mendatang, P1 membuat 

pilihan untuk masa mendatang dengan menetapkan jika P1 memilih 

jurusan THP maka akan mengalami kemudahan untuk menjadi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti ibunya. P2 sendiri telah 

membuat pilihan-pilihan di masa mendatang, P2 ingin bekerja di 

kantor Telkom yang berpusat di Bandung sehingga sejak dini P2 

telah mempersipakan diri untuk mengikuti perkuliahan. Dari ketiga 

partisipan, P3 memiliki persiapan yang jauh lebih matang 

dibandingkan dengan kedua partisipan sebelumnya. P3 memiliki 

ekspetasi yang tinggi akan kesuksesan di masa mendatang, yaitu 

adanya harapan-harapan akan memperoleh nilai-nilai yang baik 

untuk setiap mata kuliah. Selain itu P3 membuat pilihan di masa 

yang akan datang, P3 memilih masuk kesehatan karena selain minat 

juga adanya keinginan-keinginan untuk menjadi perawat. Untuk 

mencapai hal tersebut maka P3 berusaha mencari informasi dari 

informan terpercaya, browsing di internet dan mencari referensi.  

Omrord (2008) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

memengaruhi atribusi dari seseorang yaitu: adanya kesuksesan dan 

kegagalan di masa lalu, siswa yang biasanya sukses ketika mereka 
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memberikan usaha terbaik pada suatu tugas cenderung mengaitkan 

kesuksesannya dengan faktor-faktor internal seperti usaha atau 

kemampuan tinggi selain itu ada juga isyarat situasional yaitu 

karakteristik spesifik terhadap situasi tertentu yang memengaruhi 

atribusi individu. Mereka cenderung mengatribusikan kegagalannya 

dengan kurangnya kemampuan jika orang lain sukses, pesan dari 

orang lain yaitu orang tua, guru dan orang-orang penting lainnya 

mengkomunikasikan kepercayaan mereka tentang kekuatan dan 

kelemahan siswa serta tafsiran mereka tentang kesuksesan dan 

kegagalan siswa dan manajemen citra, atribusi yang diekspresikan 

berbeda memunculkan reaksi yang berbeda dari orang lain.  

Pada P2 ada isyarat situasional yang terjadi, P2 yang 

sebelumnya memiliki cita-cita untuk masuk kedokteran, tiba-tiba 

mengubah pilihan dan memilih masuk teknik telekomunikasi. Hal 

ini disebabkan karena ada isyarat situasional yang dtimbulkan dari 

saudara sepupunya yang sebelumnya memilih masuk kedokteran 

namun gagal. Berdasarkan pemahaman tersebut, individu merasa 

bahwa kedokteran merupakan fakultas yang sulit.  

Dukungan adalah faktor yang penting dalam pengambilan 

keputusan untuk pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi. Orang tua 

sangat berperan penting dalam pemilihan jurusan di Perguruan 

Tinggi. Pada ketiga partisipan pemilihan jurusan sangat didukung 

oleh orang tua partisipan, hanya saja pada P1 didukung oleh ibunya 

karena ayahnya telah meninggal, untuk P2 sendiri didukung oleh 

orang tua terkhususnya ayahnya, begitu pula dengan P3 

mendapatkan dukungan dari orang tuanya terkhususnya ibu P3 dan 

saudara-saudaranya.  
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Monks, Knoers dan Haditono (1999) menyatakan bahwa 

frame of reference orang tua banyak memengaruhi frame of 

reference anak-anak sendiri. Dukungan yang dapat diberikan 

berupa penerimaan hangat dan bantuan baik secara moriil dan 

materiil (Hardjana, 1994). Ini dibuktikan dengn bentuk dukungan 

yang diberikan kepada ketiga partisipan berupa adanya pemberian 

nasihat-nasihat, fasilitas-fasilitas penunjang serta tanggungan orang 

tua terhadap biaya pendidikan.  

Selain itu relasi antar anggota keluarga pada ketiga partisipan 

dinilai baik, orang tua membimbing anak-anak pada pilihan-pilihan 

yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan yang memadai nanti. 

Orang tua memberikan pendapat-pendapat demi kelancaran belajar 

serta keberhasilan anak. Dalam pemilihan jurusan, ada juga 

pembicaraan-pembicaraan bersama seluruh anggota keluarga. 

Ketiga partisipan ini tidak memiliki kendala apapun mengenai 

suasana rumah, tidak terlalu banyak anggota keluarga yang tinggal 

hanya keluarga inti saja. Hal ini dinilai baik, agar tidak 

menimbulkan kegaduhan atau gangguan yang dapat menganggu 

belajar individu (Subini, 2012).  

 Pada penelitian ini, pengambilan keputusan untuk pemilihan 

jurusan juga dipengaruhi oleh adanya proses modeling atau 

peniruan. Individu menjadikan orang tuanya sebagai model dalam 

memilih jurusan. Menurut Bandura dalam Hidayat (2011) bahwa 

perilaku manusia disebabkan oleh determinasi timbal balik yang 

melibatkan perilaku, kognitif dan lingkungan. Ketiga faktor ini 

saling menentukan satu sama lain. Salah satu unsur yang paling 

penting dalam pembelajaran sosial bahwa pembelajaran social 
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diperoleh dari proses peniruan (imitation) dan pemodelan 

(modeling) (Salkind, 2010). Bandura menunjukkan bahwa sebagian 

besar perilaku manusia dipelajari berdasarkan model, bukan melalui 

proses pengkondisian klasik dan instrumental. Perilaku dipelajari 

melalui pengamatan, baik secara mendalam maupun tanpa sengaja. 

Belajar observasional membuat individu belajar dari keberhasilan 

maupun kegagalan modelnya (Hidayat, 2011).  

P1 dan P2 dalam memilih jurusan mengambil contoh dari 

orang tua kedua partisipan. Individu mengambil proses belajar 

melalui pengamatan terhadap perilaku orang tua yang merupakan 

model bagi keduanya. Bagi P1 sangat terlihat jelas bahwa ibu yang 

berperan sebagai model bagi partisipan, merupakan orang yang 

sangat penting bagi partisipan. Hal ini sangat jelas dari gambaran 

sosok ibu bagi partisipan. Selain itu pada P1 dan P2, perilaku 

modeling yang terjadi ini dikarenakan adanya penguatan yang 

diberikan oleh orang tua partisipan. Ini didukung oleh Bandura 

dalam Hidayat (2011), bahwa ada tiga faktor yang memengaruhi 

permodelan yaitu karakteristik dari model yang memengaruhi 

imitasi, individu akan lebih mudah terpengaruh pada orang yang 

kita percaya dibandingkan orang lain, atribut dari pengamat yaitu 

perilaku semakin diperkuat akan menguasai perilaku yang 

diinginkan dan konsekuensi hadiah yaitu konsekuensi dari suatu 

perilaku akan memengaruhi efektivitas modeling.  

P1 dan P2 menjadikan orang tua sebagai model, karena pada 

dasarnya keduanya memiliki kelekatan yang cukup erat dengan 

orang tuanya. Kelekatan yang tercipta antara anak dan orang tua 

dapat dilihat dari cara orang tua mendidik anak dan memberikan 
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kontribusi besar terhadap proses belajar anak (Slameto, 1999). 

Anak yang diperhatikan oleh orang tua akan meningkatkan prestasi 

belajarnya. Ini karena anak mengalami adanya kebebasan-

kebebasan secara emosional dan adanya secure attachment yang 

membuat anak merasa nyaman saat bersama orang tua (Desmita, 

2012).  

Kelekatan yang tercipta pada P1 dengan ibunya karena 

ayahnya telah meninggal. Ibunya yang membiayainya selama 

bersekolah. Untuk P2, kelekatan dengan ayah karena ibu P2 bekerja 

di luar kota, sehingga yang mengawasi P2 dan saudara-saudaranya 

adalah ayahnya. Kedua partisipan ini melakukan pemodelan 

terhadap orang-orang yang mereka percayai. Selain itu 

ketergantungan terhadap orang tua juga karena adanya penguatan 

yang diberikan oleh orang tua terhadap anak, sehingga 

memengaruhi kedua partisipan ini dalam berperilaku. Penguatan 

yang diberikan pada P1 adalah adanya akses kemudahan dalam 

bekerja ketika selesai kuliah dan disediakannya referensi yang 

membantu P1 dalam menyelesaikan studi. Pada P2, perilaku 

menjadi meningkat ketika adanya fasilitas-fasilitas yang memadai 

dan adanya les tambahan. Setelah selesai kuliah P2 juga dapat 

memilih tempat kerja sendiri, ketika selesai kuliah P2 ingin bekerja 

di Bandung karena P2 menyukai kota tersebut. Perilaku P1 dan P2 

memberikan efek positif, mereka menjadi belajar sehingga 

menimbulkan efek jangka panjang. Selain itu relasi antar anggota 

keluarga yang baik juga dapat membimbing anak pada pilihan-

pilihan jurusan yang dipilih anak. Orang tua memberikan pendapat-

pendapat demi kelancaran dan keberhasilan belajar anak.  
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Menurut Omrord (2008), ada tiga dampak yang ditimbulkan 

dari perilaku modeling yaitu keterampilan akademis (academy 

skills), agresi (aggression) dan perilaku interpersonal (interpersonal 

skills). Pada P2, dampak yang sangat jelas adalah dalam bidang 

keterampilan akademis, individu mulai mengembangkan 

pengetahuan tentang jurusan tersebut seperti belajar membuat web 

dan lain sebagainya yang mendukung ketika memasuki 

perkuliahan.  

Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa faktor lain 

yang juga memengaruhi pengambilan keputusan untuk pemilihan 

jurusan di Perguruan Tinggi yaitu faktor biaya dan kemampuan, 

Perguruan Tinggi dan media massa. Faktor biaya dan kemampuan 

juga merupakan faktor penting dalam pemilihan jurusan di 

Perguruan Tinggi. Biaya dan kemampuan berkaitan dengan 

kesanggupan dalam melakukan pembiayaan. P1 merasa bahwa 

tidak mengalami kesulitan untuk masalah biaya studi. Hal ini 

disebabkan karena P1 merasa ibunya sanggup membiayainya untuk 

melanjutkan studi lanjut, selain itu juga karena adanya program 

pemberian beasiswa baik kepada siswa beprestasi maupun kurang 

mampu dari pihak universitas. Hal ini dapat meringankan biaya 

orang tua untuk membiayai anak sekolah lanjut. Seperti P1, P2 juga 

tidak mengalami masalah terhadap masalah biaya sekolah lanjut. 

Hal ini karena P2 merasa biaya perkuliahan murah dan adanya 

pemotongan biaya studi bagi mahasiswa yang orang tuanya 

pegawai Telkom. Selain itu untuk menghemat biaya kebutuhan 

sehari-hari, P2 menggunakan fasilitas asrama yang disediakan 

kampus sehingga biaya yang dikeluarkan setiap bulannya tidak 
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terlalu besar. Untuk P3 tidak terlalu memikirkan masalah biaya 

kuliah. Ini disebabkan karena ibunya bersedia membiayainya 

sampai selesai. P3 telah mempersiapkan mengenai biaya termaksud 

biaya praktikum dan lain sebagainya yang akan dibutuhkan nanti. 

Karena jarak yang harus ditempuh dari kampus ke rumah cukup 

jauh, maka P3 memilih tinggal bersama dengan saudaranya, ini 

dilakukan agar menghemat biaya transportasi. Jadi ketiga partisipan 

ini tidak terlalu memikirkan biaya dalam perkuliahan.  

Faktor Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi. P1 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi di luar kota merupakan pilihan yang tepat. 

Ini disebabkan karena dengan adanya perkuliahan di luar pulau, ada 

kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu P2 sendiri 

telah memperoleh sebagian kecil gambaran mengenai biaya dan 

fasilitas-fasilitas yang dimiliki sehingga partisipan merasa nyaman 

dengan adanya fasilitas yang disediakan serta kota tempat 

Perguruan Tinggi tersebut berada. Untuk P3 merasa bahwa 

kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi yang 

hendak dimasukinya, dan adanya aturan-aturan yang mengikat 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di 

luar nikah. Namun, P3 sendiri belum mendapat gambaran yang 

jelas mengenai mutu dosen serta mutu layanan pendidikan secara 

jelas. Selama ini ia hanya memperoleh gambaran dari kakak-kakak 

kelasnya yang kebetulan melanjutkan studi ke Akper. Mutu layanan 

pendidikan dalam sebuah Perguruan Tinggi dapat dilihat dari mutu 

Perguruan Tinggi tersebut, mutu dosen serta fasilitas-fasilitas yang 
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dimiliki (Hardjana, 1994). Semakin baik mutu yang diberikan oleh 

Perguruan Tinggi tersebut maka individu akan mendapatkan 

kenyamanan dalam belajar.  

Selain itu ada juga peran masyarakat, dimana adanya 

keberadaan individu dalam masyarakat. Ini ditunjukkan dari 

penggunaan mass media maupun teman bergaul. Mass media yang 

baik dapat memberikan pengaruh yang baik begitu pula sebaliknya. 

P1 menggunakan media we chat untuk berkomunikasi dengan 

temannya, sehingga memperoleh informasi mengenai Perguruan 

Tinggi dan jurusan yang dipilihnya serta mendapatkan formulir 

pendaftaran.  

 

F. PEMBAHASAN DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF 

Dari data kuantitatif yang diperoleh melalui pengisian 

angket, pada faktor bakat studi ditemukan bahwa 52 % atau sekitar 

66 orang siswa SMA di kota Ambon menyatakan bahwa bakat dan 

kemampuan memilih pengaruh yang besar dalam pemilihan jurusan 

di Perguruan Tinggi. Sementara itu pada faktor motivasi ditemukan 

bahwa 52 % atau 64 orang siswa SMA di kota Ambon menyatakan 

bahwa pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi merupakan keinginan 

sejak awal. Ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alfikalia (2009), pada siswa kelas 3 SMA yang mengikuti 

bimbingan belajar ABC di Bandung. Dari 132 sampel yang ada, 

hanya 48 orang (37%) responden yang sudah menentukan pilihan 

jurusan dan Perguruan Tinggi yang dituju.  

Pada faktor Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki 72% 

atau sekitar 88 orang melihat mutu layanan pendidikan sebagai 
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faktor yang memengaruhi dalam pemilihan jurusan di Perguruan 

Tinggi. Pada faktor biaya dan kemampuan 37% atau sekitar 45 

orang melihat bahwa pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi 

dan kurang mampu merupakan pengaruh yang cukup besar dalam 

pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan karena 

rata-rata responden berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. 

Dengan penghasilan orang rata-rata Rp. 0 – Rp. 1. 000. 000 per 

bulannya. Berdasarkan hal tersebut pemilihan jurusan sangat 

bergantung pada kemampuan dan kesanggupan orang tua untuk 

membiayai studi anak. Sementara itu pada faktor dukungan, 46% 

atau sekitar 57 orang responden menyatakan bahwa pemilihan 

jurusan yang dilakukan disebabkan karena orang tua mengharapkan 

anak masuk pada jurusan yang dipilih orang tua, dan sekitar 78% 

atau 96 orang responden menyatakan bahwa orang tua sangat 

memberikan dukungan kepada mereka dalam pemilihan jurusan. Ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wall, dkk (1987) 

pada 7. 383 siswa di SMA Louisiana, Florida bahwa orang tua 

terkhususnya ibu dan teman-teman yang paling berpengaruh 

terhadap pemilihan jurusan. Demikian juga menurut Lulloh (2006) 

bahwa peran orang tua mempunyai hubungan atau korelasi yang 

signifikan terhadap keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi.  

Namun dalam data kuantitatif yang ditemukan ada beberapa 

kelemahan dalam menjelaskan secara lebih detail mengenai 

pemilihan jurusan. Hal ini disebabkan teori yang digunakan sebagai 

acuan kurang mampu menjelaskan secara lebih detail mengenai 

faktor-faktor yang penting dalam pemilihan jurusan. Untuk itu 
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digunakan data kualitatif, menyempurnakan data atau temuan 

kuantitatif agar dapat menjelaskan lebih detail mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan 

jurusan di Perguruan Tinggi.  

Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa adanya 

dorongan dari keluarga terkhususnya orang tua. Dorongan-

dorongan ini membantu partisipan untuk mengeksplorasi segala 

sesuatu yang ingin dicapai oleh partisipan. Dorongan-dorongan itu 

berupa nasihat-nasihat dan pemberian fasilitas pendukung jurusan 

yang dipilih. Selain dorongan yang diberikan oleh orang tua, 

dorongan dalam diri sendiri juga dimiliki partisipan. Dorongan-

dorongan ini meningkatkan semangat partisipan dalam proses 

belajar. Adanya dorongan yang diberikan oleh orang tua tersebut 

memberikan pengaruh kepada partisipan dalam penentuan 

pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi. Ini dinyatakan oleh Desmita 

(2012) bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan remaja 

masih membutuhkan orang tua untuk mendiskusikan pengambilan 

keputusan yang realistis, sehingga menghindari adanya kekeliruan 

dalam mengambil keputusan yang disebabkan karena adanya 

kegagalan dalam memberi pilihan yang memadai. Oleh sebab itu 

jika keputusan yang diambil remaja tidak disukai, maka remaja 

perlu diberikan pilihan yang lebih baik untuk dipilih (Keating 

dalam Desmita, 2012).  

Selain itu adanya dorongan dari dalam dirinya dan adanya 

kebutuhan akan kompetensi, hal ini menyebabkan individu mulai 

mengeksplorasi dan mencoba memperoleh keterampilan atas 

berbagai aspek kehidupan. Ini terlihat adanya usaha-usaha untuk 
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belajar mengenai jurusan tersebut dengan belajar mendesainweb. 

Selain itu individu menunjukkan adanya keinginan sejak SMP 

untuk melanjutkan studi di bidang kesehatan dalam hal ini ingin 

masuk Akper.  

Meskipun orang tua merupakan orang-orang yang penting 

bagi individu, pemilihan jurusan yang dilakukan individu juga 

dipengaruhi oleh adanya faktor bakat dan minat yang dimiliki oleh 

individu sendiri. Kendala selama perkuliahan jika individu tidak 

memiliki bakat dan minat maka akan terjadi hal-hal seperti drop out 

atau nilai IPK yang tidak mencukupi rata-rata. Selain itu problem 

akademis yang kemungkinan ditimbulkan adalah adanya 

ketidakmampuan untuk mandiri dalam belajar dan kesulitan dalam 

memehami materi belajar serta memecahkan persoalan. Berbeda 

dengan individu yang telah mengetahui bakat dan minat sehingga 

menyesuaikan dengan jurusan yang dipilihnya.  

Namun pada penelitian kualitatif, biaya dan kemampuan 

tidak terlalu ditekankan. Hal ini disebabkan karena individu merasa 

orang tua mereka mampu membiayai studi mereka, selain itu 

beasiswa dan potongan studi juga mampu mengurangi besarnya 

biaya studi. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah faktor 

Perguruan Tinggi, ada individu melihat peluang kerja jika memilih 

masuk pada Perguruan Tinggi tersebut, selain itu individu memilih 

masuk Perguruan Tinggi tersebut karena menyukai kota dimana 

Perguruan Tinggi tersebut berdiri serta biaya. Namun ada juga 

individu yang telah memperhitungkan kenyamanan dalam 

mengikuti proses belajar walaupun belum semuanya diketahui 

olehnya seperti dosen dan biayanya secara keseluruhan. Individu 
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telah memiliki orientasi mengenai masa depan, yaitu dengan 

menentukan jenis pekerjaan yang tepat setelah selesai kuliah nanti, 

dan berusaha secara semaksimal mungkin mempersiapkan diri 

masuk dalam lapangan pekerjaan yang telah dipilih.  

Dukungan-dukungan yang diterima oleh indivdu juga bukan 

hanya berasal dari orang tua saja, tapi juga orang-orang terdekat 

seperti teman-teman dan saudara-saudara. Dukungan yang 

diberikan berupa kesediaan untuk membiayai perkuliahan maupun 

menyediakan referensi-refrensi buku serta kemudahan bekerja bagi 

individu.  




