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ABSTRAK 

 

 

WINA SUSIANA. Hubungan Antara Minat Melanjutkan Studi Dengan Pilihan 

Karir Siswa Kelas XII SMA I Srandakan Semester II Tahun ajaran  2015/2016. 

Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 

Yogyakarta.  Maret  2016. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara minat 

melanjutkan studi dengan pilihan karir siswa kelas XII SMA I Srandakan 

Semester II Tahun ajaran   2015 / 2016. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA I Srandakan 

Semester II Tahun ajaran   2015 / 2016 sebesar 69 siswa. Sampel dalam penelitian 

ini sebesar 49 siswa dengan menggunakan teknik quota random sampling. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik analisa data 

dengan menggunakan analisis korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif minat 

melanjutkan studi dengan pilihan karir siswa kelas XII SMA I Srandakan 

Semester II Tahun ajaran   2015 / 2016 dengan mengetahui harga rhitung sebesar 

0,499 lebih besar dari rtabel 0,282 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian 

semakin tinggi minat melanjutkan studi siswa maka semakin tinggi pilihan karir 

siswa di sekolah, sebaliknya semakin rendah minat melanjutkan studi siswa maka 

semakin rendah pula pilihan karir siswa di sekolah. Implikasi dari penelitian ini 

adalah bahwa peningkatan minat melanjutkan studi siswa di sekolah sangat 

diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap karir dan cita-cita 

yang hendak dicapai. Dengan minat melanjutkan studi diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga pilihan karir siswa akan semakin 

meningkat. 

 

Kata kunci: minat melanjutkan studi, pilihan karir siswa 
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ABSTRACT 

 

 

WINA SUSIANA. Correlation between Interest to Pursue Higher Education and 

the Career Choices of Class XII Students of High School (SMA) I Srandakan 

Semester II Academic Year 2015/2016. Thesis. Yogyakarta. Faculty of Teaching 

and Education PGRI University Yogyakarta. March 2016.  

 

The aim of this research is to discover correlation between interest to 

pursue higher education and career choices of students of Class XII SMA I 

Srandakan Semester II Academic Year 2015/2016. 

Population of the research covers the entire students of Class XII SMA I 

Srandakan Semester II Academic Year 2015/2016 as many as 69 students. 

Samples of the research are 49 students selected using quota random sampling 

technique. Data analysis relies on product moment correlation analysis, 

The results of the research reveals a positive correlation between interest 

to pursue higher education and the career choices of students of Class XII SMA I 

Srandakan Semester II Academic Year 2015/2016, evident in the obtained value of 

rcalc 0,499 is higher than rtable 0,282 at significance level 5%. Therefore the higher 

the interest to pursue higher education the more students’ career choices, 

conversely the lower the interest to pursue higher education the lower the career 

choices. The research implies that improvement in interest to pursue higher 

education in high school is important to raise students’ learning motivation and 

their future careers. With strong interest to get higher education students are 

expected to have better learning motivation and more career choices for the 

future. 

 

Keywords: Interest to pursue study, students’ career choices 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat  penting bagi perkembangan 

sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan salah satu instrument 

yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari keterbelakangan, 

melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan.Pendidikan diyakini mampu 

menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajarinya 

sehingga mampu diperoleh manusia yang produktif. 

Dengan kemampuan inilah manusia terus membuat perubahan untuk 

mengembangkan hidup dan kehidupan dirinya sebagai manusia. Sebagaimana 

ditetapkan dalam UU No 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan 

kebangsaaan. 

Perlu disadari dan dipahami bersama bahwa keberhasilan pendidikan 

tidak semata- mata ditentukan oleh lembaga pendidikan atau sekolah saja yang 

berupa lengkap dan canggihnya sarana dan prasarana pendidikan itu, tetapi 

menjadi tanggungjawab antara keluarga, sekolah, masyarakat. 
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Setiap siswa ketika menempuh sekolah menengah atas pasti akan 

dihadapkan pada dua pilihan,pilihan mengenai pendidikan atau 

pekerjaan.Mereka juga pasti ingin mempunyai masa depan yang baik,sesuai 

dengan impian.Upaya untuk mewujudkan impian yang diinginkan harus 

mempunyai minat dari dalam diri, karena tinggi minat siswa dalam memilih 

memilih karir bisa menjadi factorpersaingan siwa yang satu dengan yang lain. 

Minat belajar/ studi sangat penting bagi siswa untuk menentukan 

pilihan karir sesuai dengankemampuan dan potensi yang dimiliki saat di 

bangku SMA. Pendidikan di SMA bertujuan untuk menyiapkan para siswa 

yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,sekaligus menyiapkan 

para siswa yang akan langsung bekerja apabila telah menyelesaikan 

pendidikan di SMA.Pengalaman dilapangan memperlihatkan masih banyak 

siswa yang bingung memilih jurusan / program studi yang akan dimasuki 

terutama bagi siswa SMA.Beberapa siswa mempunyai pilihan karir namun 

hanya didasari atas kemauan dan keinginan tanpa mempertimbangkan 

kemampuan yang dimiliki , bahkan terdapat diantara siswa yang menyerahkan 

pilihan karir pada teman sebaya atau orang tuanya. Setiap siswa pasti akan 

menginginkan pilihan karir yang tepat untuknya,namun untuk memperoleh 

semua itu tidak mudah karena mengigat adanya perbedaan setiap individu baik 

minat, bakat, karakter, dan motivasinya. 

Pilihan karir/ jabatan, minat, lingkungan dan kemampuan sangat 

penting, dikatakan minat menjadi sistem yang akurat. 
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Menurut J.A. Mierzwa, (dalam Dewa Ketut Sukardi, 2004:15). “minat 

ternyata sangat berperan dalam ketepatan memprediksi tentang pemilihan 

jabatan/karir”. Dari landasan tersebut siswa SMA mempunyai peranan dalam 

mempersiapkan siswa untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi.Oleh karena itu peranan guru sangatlah penting. Anak usia SMA 

merupakan remaja yang penuh persoalan-persoalan, yang dapat membuat 

mereka bingung, bila tidak mendapat bantuan yang tepat.Salah satu persoalan 

yang dihadapi adalah minat melanjutkan studi setelah SMA. Banyaknya jenis 

dan status perguruan tinggi serta berbagai fasilitas pendidikan Yang 

ditawarkan dapat membuat siswa merasa khawatir dan takut. Maka dari itu 

minat, pilihan karir dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya 

untuk meraih masa depan dalam pilhan karirnya. 

Disamping itu banyak siswa SMA selain kebingungan dalam memilih 

studi lanjut juga karena kurang minat terhadap studi lanjutnya .Bahkan ada 

yang kurang yakin apakah ia mampu untuk mengikuti perkuliahan jika 

nantinya masuk ke perguruan tinggi. Padahal masuk ke perguruan tinggi boleh 

dibilang penting karena untuk menunjang pilihan karir selanjutnya. Apabila 

siswa menganggur setelah lulus SMA akan menambah angka pengangguran 

ditingkat SMA.Lain halnya jika siswa menempuh studi lanjutan , mereka akan 

lebih luas pemahamannya dan tentunya memiliki bekal untuk memasuki dunia 

kerja, dikarenakan jurusan yang dipilih tersebut sesuai dengan minat dan 

pilihannya. 
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Seperti yang dikemukaan oleh W.S. Winkel (1996:120) bahwa 

keberhasilan individu dalam mencapai suatu prestasi, bisa dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

faktor dari dalam diri individu tersebut, sedangkan faktor  eksternal adalah 

faktor yang berasal dari luar individu. 

Setiap siswa diharapkan mengembangkan minat dalam melanjutkan 

studinya agar mampu meraih pilihan karir dalam kehidupannya.Namun 

harapan itu kadang-kadang sulit untuk mencapainya, bahkan sering 

menemukan kegagalan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, diketahui bahwa untuk minat 

melanjutkan studi siswa besar pengaruhnya terhadap pilihan karir yang ingin 

dicapainya. Demikian juga dengan pilihan atau cita-cita hidup dan lingkungan  

sangat besar pengaruhnya dalam keberhasilan siswa. Dengan belajar yang 

dilandasi dengan minat dan cita-cita atau pilihan maka anak akan belajar 

dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat untuk mencapai pilihan karir 

yang diinginkannya. 

Adanya kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian guna membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara minat 

melanjutkan studi dengan pilihan karir siswa. 

 

B. Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan yang 

timbul dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
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1. Belum optimalnya siswa dalam memahami minat studi lanjutan dalam 

pilihan karirnya. 

2. Banyaknya faktor yang mempengaruhi minat studi lanjutan dalam pilihan 

karir. 

3. Masih rendahnya perhatian siswa terhadap kelanjutan studi terhadap 

pilihan karirnya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi tersebut di atas tidak 

semua diangkat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan 

hal ini memiliki keterbatasan kemampuan peneliti, baik dari segi waktu 

maupun kemampuan tenaga. Masalah yang akan diteliti telah dibatasi pada 

Hubungan Antara Minat Melanjutkan studi dengan Pilihan Karir siswa Kelas 

XII SMA I Srandakan Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

D. Perumusan Masalah 

Memperhatikan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Adakah hubungan antara 

Minat Melanjutkan Studi dengan Pilihan Karir siswa kelas XII SMA I 

Srandakan Semester II Tahun ajaran   2015 / 2016?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan diskripsi tentang minat melanjutkan studi siswa. 

2. Untuk mendapatkan diskripsi pilihan karir pada siswa. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara minat melanjutkan studi dengan 

pilihan karir siswa. 

Tercapainya tujuan penelitian dapat diketahui setelah proses kegiatan 

penelitian berakhir, dengan diketahui hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan pemikiran dalam usaha meningkatkan minat melanjutkan studi 

siswa dalam hubungannya dengan pilihan karir siswa. 

 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pilihan 

karir dalam mempersiapkan siswa untuk dapat memilih studi lanjut sesuai 

dengan minat dan kemampuannya, dan mempersiapkan diri untuk 

memasuki tahapan studi selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis sebagai masukan bagi: 
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a. Bagi Siswa 

1) Siswa agar lebih mendalami pilihan karir sehingga dapat mencapai 

kesiapan tahap selanjutnya. 

2) Menambah wawasan dan adanya  harapan serta cita – cita dalam 

pencapain tujuan yang diinginkan. 

b. Guru Pembimbing  

Untuk dapat mempersiapkan dan memberikan layanan informasi 

pilihan karir sesuai dengan kebutuhan, bekerja sama dengan guru mata 

pelajaran supaya siswa siap memasuki studi lanjut yang akan 

ditempuhnya. 

c. Sekolah  

1) Mengembangkan informasi pilihan karir melalui kerjasama dengan 

lembaga-lembaga yang terkait. 

2) Sebagai bahan pertimbangan untukmengarahkan siswanya 

terutama kelas XII SMA 1 Srandakan dalam memilih kelanjutan 

karirnya. 
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