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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebuah survei menunjukkan bahwa salah satu sumber kegelisahan terbesar 

para siswa di Sekolah Menengah adalah soal pemilihan jurusan di Perguruan Tinggi. 

Mereka bingung menentukan pilihan. Mereka ragu-ragu jurusan apa yang akan 

dipilihnya kelak. Bahkan konon, sumber stres terbesar para siswa yang mampu 

secara ekonomi untuk melanjutkan kuliah adalah pemilihan jurusan, bukan ujian 

akhir sekolah. Dalam sebuah survei, ratusan siswa Sekolah Menengah  menyatakan 

kalau mereka pasti bisa lulus. Hasil uji coba (try out) yang mereka lakukan sendiri 

mengindikasikan kalau mereka memang akan bisa lulus. Akan tetapi saat ditanya, 

“Apa jurusan yang akan kamu pilih saat kuliah kelak” Sebagian besar belum bisa 

menjawab. Hanya kurang dari 5% siswa yang sudah mampu menjawab dengan tegas 

dan penuh keyakinan. Selebihnya ragu-ragu menjawab atau bahkan tidak menjawab 

sama sekali. 

Memilih jurusan bisa memberikan stres yang besar bagi para siswa, bahkan 

melebihi ujian akhir sekolah, Sebab, rupa-rupanya para siswa itu sadar benar kalau 

jurusan yang akan mereka ambil merupakan penentu masa depannya. Mereka tahu 

bahwa nama jurusan yang mereka tuliskan di formulir pendaftaran masuk Perguruan 

Tinggi akan menjadi jalan hidup mereka selanjutnya sampai tutup usia. Mereka 

menyadari bahwa memilih jurusan sama dengan memilih kehidupan, bukan hanya 

sekedar memilih tempat sekolah belaka. Mereka juga sadar benar, bahwa jika merasa 

salah jurusan setelah kuliah, maka biaya yang harus dipikulnya sangat besar: kuliah 

yang kurang berhasil, hati yang tidak bahagia, biaya yang terbuang sia-sia, dan waktu 

yang tak bisa digantikan. Kebingungan dan keragu-raguan saat memilih jurusan pada 

umumnya bersumber dari tiga sebab. Pertama, kurang mengenal jurusan-jurusan di 

Perguruan Tinggi dan prospektusnya. Sebagian besar siswa hanya mengenal sedikit 

saja jurusan-jurusan yang ada di Perguruan Tinggi. Mereka hanya tahu jurusan-

jurusan yang paling populer saja. Akibatnya, pilihan yang bisa mereka buat pun 

sangat terbatas. Maklum, mereka tidak banyak tahu pilihan-pilihan yang tersedia 

bagi mereka. Lantas mereka pun kawatir berat karena mereka tahu bahwa saingan 

mereka tidak sedikit. Kedua, mereka kurang mengenal diri mereka sendiri. Mereka 
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tidak tahu apa yang cocok bagi mereka. Sebagian hanya ikut-ikutan teman, 

mengikuti saran orangtua, atau melihat tren, tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya 

mereka inginkan sendiri. Alhasil mereka tidak tahu mana jurusan-jurusan yang sesuai 

untuk diri mereka. Di sisi lain, mereka berpacu dengan waktu. Mau tidak mau 

mereka harus menentukan pilihan. Tak heran jika mereka sangat digelisahkan oleh 

hal tersebut. Ketiga, kekawatiran terhadap kemampuan ekonomi keluarga 

menyokong biaya saat kuliah. Hal ini banyak dialami oleh mereka yang berasal dari 

kalangan keluarga yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Pilihan mereka 

terbatas karena jurusan yang diambilnya harus yang tidak berbiaya mahal. Padahal, 

beberapa jurusan diketahui memerlukan biaya besar. mereka tidak bisa memilih 

jurusan-jurusan mahal. Bahkan, sebagian besar siswa di Indonesia tidak tahu apakah 

mereka bisa kuliah atau tidak.  

Pertimbangan-Pertimbangan yang umum diambil saat memilih jurusan 

tahu atau tidak tahu ragam jenis jurusan-jurusan yang ada berikut prospektusnya 

(peluang karirnya); paham atau tidak paham dengan dirinya; pada akhirnya semua 

orang yang akan kuliah mesti memilih jurusannya.  

Bukan perkara mudah bagi para siswa sekolah menengah atas (SMA) yang 

akan lulus dalam menentukan perguruan tinggi mana dan jurusan apa yang harus 

mereka pilih. Apa pun keputusan yang diambil, hal itu menjadi titian awal yang akan 

menentukan nasib dan masa depan mereka. Persaingan masuk ke perguruan tinggi 

yang kian ketat, serta biaya yang sangat mahal bagi sebagian siswa menjadi 

persoalan yang mempersempit peluang melanjutkan pendidikan. Banyak faktor yang 

menjadi bahan pertimbangan dalam memilih perguruan tinggi, terutama jurusan yang 

akan diambil. 

Menurut sebuah survei (Compas, Senin, 2-juli-.2012) Bagi sebagian lulusan 

SMA, keputusan yang diambil tidak hanya berhenti pada perkara akan melanjutkan 

sekolah ke jenjang berikutnya atau tidak. Lebih jauh lagi, hal itu terkait pada 

keputusan untuk memilih jurusan yang akan mereka ambil. 

Program studi yang mereka pilih pada akhimya menjadi pijakan karier yang 

akan mereka geluti di masa depan. Sebagian besar responden mengaku memilih 

bidang studi berdasarkan passion atau minat yang sesuai dengan kemampuan 

mereka, sebagian lainnya memilih jurusan berdasarkan pertimbangan bidang studi 
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yang mereka pilih memiliki prospek karier yang cerah bagi masa depan mereka. 

Meskipun demikian, ada juga sebagian kecil responden (6 persen) mengaku memilih 

jurusan tertentu atas permintaan atau anjuran orangtua mereka. 

Jika melihat data statistik nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan 

Nasional, tampak peningkatan jumlah pendaftar di perguruan tinggi, baik negeri 

maupun swasta. Demikian juga mahasiswa baru dan lulusan yang jumlahnya juga 

terus meningkat. Fakta semakin besarnya jumlah lulusan perguruan tinggi tentu 

berarti pula persaingan di dunia kerja menjadi semakin ketat. Kesadaran pelajar atas 

realitas tersebut tecermin dari besarnya jumlah siswa dan orangtua yang melakukan 

persiapan secara serius agar siswa bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

idaman. 

Hasil survei memang menunjukkan, mayoritas (84 persen) responden 

berencana melanjutkan kuliah. Namun, pada sisi lain, tercatat 16 persen responden 

menyatakan diri tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Beragam 

alasan dikemukakan. Sebagian terbesar mengaku berniat langsung bekerja atau 

berwirausaha. Sementara itu, tak kurang dari 15 persen responden dengan jujur 

mengaku tidak punya rencana kuliah karena kendala biaya. Responden yang tidak 

berencana melanjutkan kuliah mayoritas berasal dari sekolah menengah, kejuruan 

(SMK). Tercatat sedikitnya 46 persen responden siswa SMK yang menyatakan 

demikian. 

Perguruan Tinggi merupakan tingkat pendidikan yang mendekati dunia 

kerja. Dalam perguruan tinggi, pendidikan yang ditempuh difokuskan pada satu 

bidang konsentrasi minat dan nantinya diharapkan dapat diimplementasikan dalam 

dunia kerja. Keinginan masyarakat terutama remaja untuk memiliki karier yang baik 

dan berperan dalam ketatnya dunia persaingan karena masa remaja merupakan saat 

seseorang mengalami perkembangan bermakna dalam hidupnya, yaitu peralihan dari 

anak-anak menjadi dewasa. Sama seperti tahap perkembangan lainnya, remaja juga 

memiliki tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang berkaitan erat dengan 

masalah dalam penelitian ini adalah tugas dimana remaja harus memilih dan 

mempersiapkan diri pada suatu pekerjaan atau jabatan. Tugas memilih dan 

mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan atau jabatan bagi remaja akhir sangat 

penting terutama ketika remaja berada di bangku SMA kelas 3 dan akan memasuki 
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perguruan tinggi. Merancang jenjang karier merupakan hal yang kompleks (Ferrett, 

1996; Michelozzi, 1996 dalam Santrock, 1999). Kesulitan, kebingungan dan 

ketakutan terasa ketika harus memilih dan memutuskan jurusan di perguruan tinggi. 

Kurangnya informasi akan jurusan dan lapangan kerja yang akan dihadapi oleh 

remaja ketika mereka lulus menambah kekhawatiran remaja dalam pengambilan 

keputusan tersebut (Santrock, 2002). 

Menurut Siagian (1990), pengambilan keputusan merupakan suatu proses 

dimana seseorang menjatuhkan pilihannya dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Menurut Robbins (2001), ada enam tahap dalam pengambilan keputusan yaitu : 

menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria, memberi bobot kriteria, 

mengembangkan alternatif, memberi bobot alteratif dan memilih alternatif terbaik. 

Masalah yang dihadapi remaja dalam merancang jenjang karier mulai menarik 

perhatian pengamat pendidikan dan Stevenson, Kochanek & Schneider menyarankan 

pihak sekolah untuk memfasilitasi siswa mereka dengan informasi yang dibutuhkan 

seperti memberi tes bakat minat yang dilengkapi dengan saran-saran jurusan apa saja 

yang memenuhi kriteria untuk dipilih oleh siswa yang bersangkutan (Stevenson, 

Kochanek & Schneider, dalam Santrock, 2002). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja dalam pemilihan jurusan dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu dari dalam diri remaja : minat, kepribadian dan 

citra/konsep diri (menurut Slameto, 1991; Holland dalam Santrock, 1999; Super 

dalam Santrock, 1999). Sedangkan dari luar diri remaja : orangtua, teman sebaya, 

lingkungan sosial ekonomi budaya dan saran tes bakat minat (Seligman, 1994; 

Steinberg, 1993; McNair & Brown, 1983 dalam Seligman,1994; Anastasi, 1997). 

Ada faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan siswa dalam memilih 

jurusan yang ditemukan dalam pilot study(November,2004) yaitu faktor peluang 

kerja.  

Terdapat banyak kemungkinan yang dapat menjadi alasan mengapa 

seseorang memilih kuliah di jurusan-jurusan tertentu misalnya, Kemungkinan 

tersebut di dapat karena beberapa alasan-alasan baik secara internal maupun external, 

contohnya :   minat, dan kemampuan, sedangkan dari lingkungan extern yang 

mempengaruhi diantaranya adalah masyarakat, pergaulan, dan orang tua. 
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Setiap individu memiliki pilihan tentang apa yang akan dipilihnya tentang 

banyak hal yang mereka jalani dan dari sekian banyak pilihan itu adalah 

pengambilan keputusan untuk memilih sesuatu yang dianggapnya paling sesuai 

dengan apa yang diinginkannya.  

Hasil dari penelitian terdahulu (Tati Sandriarti,2001) tentang Proses 

Pengambilan keputusan pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

dalam memilih program studi cenderung minat yang menunjukan faktor tertinggi. 

Sesuai pendapat Hurlock, bahwa berdasarkan pengalaman, kebanyakan remaja 

memperoleh nilai yang berbeda dan lebih matang. Ini terlihat dari beralihnya  

penekanan pada minat yang berbeda. Dimana minat yang pada masa remaja awal 

dianggap penting, pada masa remaja akhir menjadi kurang penting. Remaja akhir 

lebih berminat pada karier. Besarnya minat remaja terhadap karier/pekerjaan akan 

mempengaruhi minat mereka dalam menentukan pendidikan. Kalau seorang remaja 

mengharapkan pekerjaan yang tinggi, maka pendidikan akan dianggap sebagai batu 

loncatan. Biasanya remaja lebih menaruh minat pada pelajaran-pelajaran yang 

nantinya akan berguna dalam bidang pekerjaan yang akan dipilihnya. 

Minat sangat mempengaruhi pencapaian prestasi dalam suatu pendidikan. 

Tidak mungkin seseorang akan menyelesaikan pendidikannya apabila orang tersebut 

tidak berminat dengan pendidikan yang dipilihnya, sehingga individu harus 

memperhatikan minatnya dalam setiap pilihan yang diputuskannya.   

Dua hal yang sangat penting di dalam hal  pengambilan keputusan, maka faktor 

lingkungan sangat menentukan kualiatas hal pengambilan keputusan, maka faktor 

lingkungan sangat menentukan kualitas dari manusia. Walaupun keturunan dan 

watak serta bakat tidak boleh diabaikan, namun di dalam menilai untuk 

mengandalkan seseorang, dalam prakteknya harus diketahui cukup tentang 

lingkungan asal (milieu) seseorang dan dalam lingkungan yang bagaimana seseorang 

berada dalam proses pengambilan keputusan (Atsmosudirjo,1984) 

Di dalam menghadapi “lingkungannya”, maka manusia akan selalu berpikir 

untuk menentukan sikapnya, menentukan langkah-langkahnya, menentukan 

pembicaraannya, dan sebagainya. Setiap keputusan akan bergantung dari si 

pengambil keputusan, dan setiap pengambilan keputusan adalah produck dari 

perkembangan kehidupannya. 
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 Atmosudirdjo (1987) pengambilan keputusan  (Decisionn Making, 

Besluitneming) merupakan suatu proses dalam suatu sistem, walaupun pun 

merupakan suatu keputusan atau desisi pribadi sekalipun yang menyangkut suatu 

masalah pribadi pula. 

Hal tersebut perlu disadari agar supaya dapat berhasil di dalam upaya 

mengembangkan kemampuan, untuk mengambil desisi mengenai problema-

problema yang menghendaki suatu keputusan. Makin mampu mengenali masalah-

masalah yang selalu akan dijumpai di dalam perjalanan menuju kemajuan dalam 

hidup, dan makin mampu mengatasi atau memecahkan masalah-masalah tersebut, 

maka akan besar serta cepatlah sukses yang akan di capai.  

Setiap proses pengambilan keputusan berlangsung di dalam suatu sistem harus 

belajar mengambil desisi dan untuk itu mempelajari dan memahami sistem atau 

lingkungan dimana berada. Bilamana seseorang tidak mampu mengambil keputusan, 

maka akan hidup dan berbuat ini dan itu semata-mata karena digiring, dipaksa, 

didorong atau ditekan oleh keadaan sekitar. Dan bilamana seseorang yang 

mempunyai cita-cita, apa lagi cita-cita yang luhur, maka akan menderita dan sakit 

lahir-batin bermacam-macam karenanya oleh sebab akan dibawa ke arah yang makin 

lama makin jauh dari ‘cita-cita’ , dan akhirnya cita-cita itu menjadi impian kosong 

belaka. 

Dengan kemampuan pengambilan keputusan seseorang akan mampu 

menentukan dan merumus tujuan-tujuan riil yang hendak  dikejar didalam rangka 

menuju ke cita-cita. Setiap keputusan, secara lengkap atau tidak lengkap 

Jadi jelas bahwasannya apa yang di putuskan nanti bergantung dengan 

pengalaman baik dari diri sendiri maupun orang lain, dalam memutuskan sesuatu 

harus memiliki sikap yang jelas dan tepat.  

B. Rumusan Masalah 

Dari berbagai gambaran di atas dapat dirumuskan bahwa yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja “faktor-faktor yang mempengaruhi  

pengambilan keputusan dalam memilih program studi Psikologi  pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang2012”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang “faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih program studi Psikologi  

pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang2012”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan 

sumbangan berupa tambahan referensi pengetahuan bagi perkembangan ilmu 

psikologi sosial, konsumen dan pendidikan.  

2. Secara Praktis 

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai 

masukan untuk seluruh mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas psikologi 

pada khususnya akan pentingnya pengambilan keputusan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


