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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pusat kendali
internal dengan kematangan karir pada siswa kelas XII di SMk Kristen 1 Klaten.
Siswa dengan pusat kendali internal usaha untuk mencari tahu tentang pekerjaan,
mengenali kemampuan yang dimilikinya dan berusaha meningkatkannya, serta
berusaha mengatsi masalah yang berkaitan dengan pemilihan karir ditentukan oleh
tingkat kematangan karir yang dimiliki siswa. Alat ukur yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Skala Kematangan Karir (35 aitem valid, α = 0,920) dan
Skala Pusat Kendali Internal (38 aitem valid, α =0,942), yang telah diujicobakan
pada 50 siswa kelas XII SMK Kristen 1 Klaten. Sampel penelitian adalah 33
siswa kelas XII di SMK Kristen 1 Klaten yang diperoleh melalui proportional
random sampling. Analisis regresi sederhana menunjukkan nilai koefisien
korelasi sebesar 0,549 (p<0,05). Artinya terdapat hubungan positif dan signifikan
antara pusat kendali internal dengan kematangan karir, yang menunjukkan bahwa
semakin tinggi pusat kendali internal maka semakin tinggi kematangan karir pada
siswa, dan semakin rendah pusat kendali internal maka semakin rendah
kematangan karir pada siswa. Sumbangan efektif pusat kendali internal terhadap
kematangan karir sebesar 30,2 %, sehingga terdapat sumbangan 69,8% dari
faktor-faktor lain yang mempengaruhi kematangan karir, seperti keluarga, latar
belakang sosial ekonomi, gender, usia, intelegensi dan bakat khusus, minat karir,
harga diri dan kepribadian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
mayoritas subjek penelitian(63,64%) memiliki kematangan karir yang tinggi dan
mayoritas subjek penelitian (45,46) memiliki pusat kendali internal yang tinggi.
Kata Kunci : Pusat Kendali Internal, Kematangan Karir, Siswa Kelas Xii Smk
Kristen 1 Klaten

Abstract
This research has purposed to understand correlation between internal locus of
control and career maturity at grade XII students in SMK Kristen 1 Klaten. High
internal locus of control student when faced with made choice of career, so
student tried to look for information about job, identified and try to increase his

capability, and also tried to solve problem about career selection. Career selection
has determined by student career maturity.Instruments that used in this research
are Career Maturity Scale (consist of 35 item, rix = 0,920) and Internal Locus of
Control Scale (consist of 38 item, rix =0,942). Both of that scale have trial run to
50 students of grade XII at SMK Kristen 1 Klaten.Research samples are 33
students of grade XII at SMK Kristen 1 Klaten that gain from proportional
random sampling technique. Building on regression analysis, acquired correlation
coefficient value (rxy) have had 0,549 (p < 0,05). That means, there are
significant and positive correlation between internal locus of control and career
maturity, which indicated that higher internal locus of control so higher career
maturity had by students. The other way, lower internal locus of control so lower
career maturity had by students. Effective contribution internal locus of control
with career maturity is 30,2%, whereas 69,8% contribution gain from other factors
that influence career maturity, such as family, social – economy background,
gender, age, intelligence and special talent, career interest, self esteem, and
personality. Result from this research showed that most of research samples
(63,64%) have highly career maturity and most of them have (45,46%) highly
internal locus of control.
Keywords: Internal Locus of Control, Career Maturity, Grade XII Students
SMK Kristen 1 Klaten.

PENDAHULUAN
Masa sekolah merupakan masa yang penting bagi perkembangan ketrampilan
intelektual dan kecakapan sosial remaja. Menurut teori perkembangan karir yang
dikemukakan oleh Super (Fuhrman, 1990), siswa kelas XII berada pada tahap
eksplorasi periode kristalisasi. Pada tahap tersebut, remaja semestinya sudah
mampu membentuk aspirasi karir dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat,
kapasitas, dan nilai pribadi Salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan
sisiwanya untuk mampu terjun langsung ke dunia kerja setelah lulus adalah SMK.
Menurut teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Super (Fuhrman,
1990), siswa kelas XII berada pada tahap eksplorasi periode kristalisasi. Pada
tahap tersebut, remaja semestinya sudah mampu membentuk aspirasi karir dengan
mempertimbangkan kebutuhan, minat, kapasitas, dan nilai pribadi. Pada masa ini
remaja mulai mengidentifikasi kesempatan dan tingkat pekerjaan yang sesuai,
serta mengimplementasikan pilihan karir dengan memilih pendidikan dan
pelatihan yang sesuai, akhirnya memasuki pekerjaan yang sesuai dengan
pilihannya.
Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur, pada survei awal, bulan
November 2012 dengan dua guru bimbingan karir (BK) SMK Kristen 1 Klaten
dan empat siswa kelas XII diperoleh data bahwa pada siswa pada umumnya
bingung dan tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu, baik dalam

menentukan pilihan pendidikan lanjutan maupun jenis pekerjaan yang seuai
dengan potensi dirinya. Menurut guru BK , siswa lulusan SMK yang bekerja
sesuai dengan bidangnya hanya kurang lebih 25% dari jumlah keseluruhan setiap
jurusaan. Bahkan ada yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, misalnya
tentara, polisi, penjaga toko dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan ke
Perguruan Tinggi.
Menurut guru BK SMK Kristen 1 Klaten, berbagai tindakan telah dilakukan
oleh pihak sekolah untuk melatih dan mempersiapkan siswa dalam memasuki
dunia kerja. Setiap satu kali dalam satu minggu, siswa diberikan bimbingan karir
oleh guru BK selama 1 jam pelajaran. Bagi siswa kelas XI akhir atau siswa yang
baru memasuki kelas XII diwajibkan mengikuti Praktek Kerja Lapangan ( PKL)
selama 3-4 bulan. Sekolah juga membuka bursa kerja (BKK), yang bekerjasama
dengan Departemen Tenaga Kerja. Tujuan dibukanya bursa kerja tersebut adalah
memberikan informasi kesempatan kerja bagi siswa.
Dapat disimpulkan bahwa pusat kendali internal penting dimiliki siswa,
karena dengan keyaknan bahwa semua pencapaian ditentukan oleh usaha,
ketrampilan dan kemampuan, maka siswa akan berusaha meningkatkan
kemampuan dan ketrampilan yang menjadi persyaratan karir. Kematangan karir
juga sangat penting dimiliki oleh siswa kelas XII SMK agar mereka dapat
membuat pilihan karir yang tepat setelah lulus. Akan tetapi pada kenyataanya,
siswa yang seharusnya siap untuk terjun langsung di dunia kerja justru
mempunyai persiapan yang kurang untuk menghadapi dunia kerja. Berdasarkan
data yang ada, lulusan SMK justru menyumbang pengangguran terbuka paling
banyak, serta banyak lulusan SMK yang bekerja tidak sesuai dengan bidang
keahliannya di SMK. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti bermaksud meneliti
kematangan karir pada siswa kelas XII di SMK ditinjau dari pusat kendali
internalnya.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empirik hubungan antara
pusat kendali internal dengan kematangan karir pada siswa kelas XII SMK
Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pengembangan ilmu psikologi pendidikan yaitu dapat memberikan informasi
mengenai kematangan karir pada siswa SMK kelas XII.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi siswa diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi mengenai
hubungan antara pusat kendali dengan kematangan karir dan bagaimana cara
membentuk pribadi yang baik yang matang dalam penentuan karirnya dengan
dukungan pola asuh orang tua

b. Bagi pihak sekolah, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan tentang
hubungan antara pusat kendali internal dengan kematangan karir, sehingga
sekolah diharapkan mampu membantu siswa untuk berkembang secara lebih
tepat dan efektif dalam mencapai kematangan karirnya.

TINJAUAN PUSTAKA
Kematangan Karir
1. Pengertian kematangan karir
Kematangan karir pada suatu tahap berbeda dengan kematangan karir pada
tahap lain. Tugas perkembangan karir yang harus diselesaikan oleh remaja adalah
mengenal dan mampu membuat keputusan karir, memperoleh informasi yang
relevan mengenai pekerjaan, kristalisasi konsep diri, serta dapat
mengidentifikasikan tingkat dan lapangan pekerjaan yang tepat (Super, dalam
Fuhrmann, 1990).
Salah satu tugas remaja dalam tahap perkembangannya berusaha mencapai
kemandirian ekonomi dengan cara mempersiapkan karir. Hakikat dari tugas
perkembangan ini adalah memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan
memperiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan mengumpulkan
pengetahuan dan ketrampilan (Yusuf, 2003).
2. Aspek-Aspek Kematangan Karir
Super (Savickas, 2001) mengemukakan empat aspek yang dapat digunakan
untuk mengukur kematangan karir remaja, yaitu :
a. Perencanaan
Kesadaran individu bahwa dirinya harus membuat pilihan pendidikan dan
karir serta mempersiapkan diri untuk membuat pilihan tersebut.
b. Eksplorasi
Individu secara aktif menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh
informasi mengenai dunia kerja umumnya dan untuk memilih salah satu
bidang pekerjaan khususnya.
c. Kompetensi Informasional
Individu dengan kompetensi yang berkembang dengan baik memiliki
pengetahuan yang cukup untuk menggunakan informasi tentang karir yang
dimiliki untuk dirinya, serta mulai mengkristalisasikan pilihan pada bidang
dan tingkat pekerjaan tertentu.
d. Pengambilan Keputusan

Individu mengetahui apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat
pilihan pendidikan dan karir, kemudian membuat pilihan pekerjaan yang
sesuai dengan minat dan kemampuan.
3. Tahap – Tahap Perkembangan Karir
Individu harus melewati tahap perkembangan yang meliputi jangka waktu
yang lama untuk menetap pada satu karir tertentu. Selama proses perkembangan
karir, individu memperoleh sejumlah keyakinan, nilai, kebutuhan, kemampuan,
ketrampilan, minat, sifat kepribadian, pemahaman dan pengetahuan yang
semuanya berkaitan dengan karir yang dipegang pada masa dewasa. Proses
perkembangan karir bersifat individual dan merupakan interaksi dari beberapa
faktor yang sama-sama membentuk pemilihan karir individu (Winkel,1997).
Berdasarkan teori perkembangan pemilihan karir yang dikemukakan oleh
Ginzberg (Rice,1993), perkembangan karir merupakan proses pemilihan karir
yang dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Tahap fantasi (sebelum usia 11 tahun)
Anak membayangkan karir yang diinginkan tanpa memperhatikan
kebutuhan, kemampuan, pendidikan, kesempatan kerja, dan pertimbangan
yang realistis lainnya.
b. Tahap tentatif (usia 11 hingga 17 tahun)
Tahap tentatif terdiri atas empat periode, yaitu:
1) Periode minat (usia 11-12 tahun)
Periode minat, menunjukkan transisi antara pilihan fantasi dan pilihan
tentatif. Pada periode ini remaja mengevaluasi minat, dan membuat pilihan
yang sesuai dengan minat tersebut.
2) Periode kemampuan (usia 13-14 tahun)
Pada periode kemampuan, remaja mulai sadar akan imbalan yang akan
diperoleh, syarat yang harus dipenuhi, dan persiapan yang berbeda bagi
pekerjaan yang berbeda, serta mengevaluasi kemampuan dan kapasitass
dirinya dalam menentukan tujuan karir.
3) Periode nilai (usia 15-16 tahun)

Pada periode nilai, remaja berusaha menyesuaikan antara persyaratan
pekerjaan dengan minat, kapasitas, dan nilai pribadinya. Remaja mulai
menghayati nilai-nilai kehidupan yang ingin dicapainya.
4) Periode transisi (usia 17 tahun)
Pada periode transisi, remaja mengalami peralihan dari tahap tentative ke
tahap realistik, sebagai respon terhadap tekanan dari sekolah, teman, dan
orangtua.
c. Tahap realistik
Berlangsung sejak usia 17 tahun. Pada tahap ini remaja mulai
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pekerjaan yang akan dipilih.
Tahap realistik terbagi periode, yaitu :
1) Eksplorasi (usia 17-18 tahun)
Pada periode eksplorasi, remaja melakukan pencarian yang intensif
untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pilihan karir.

2) Kristalisasi (usia 19-21 tahun)
Pada periode kristalisasi, remaja mempersempit pilihan karir dan
membentuk komitmen terhadap tujuan karir.
3) Spesifikasi (mulai usia 21 tahun dan selanjutnya)
Periode spesifikasi merupakan masa penentuan keputusan remaja
mengenai karir.
Sementara itu, Super (Fuhrmann, 1990) mengemukakan bahwa individu
cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan konsep dirinya. Perkembangan
karir terdiri dari lima tahap yang berbeda, yaitu :
a. Pertumbuhan (sekitar usia 14 tahun)
Pada tahap pertumbuhan, fantasi masih mendominasi hingga anak berusia
11 tahun, kemudian minat menjadi penentu aktivitas, sampai akhirnya anak
mulai lebih memperhitungkan kemampuan yang dimiliki untuk menjadi
pertimbangan alternatif karir.
b. Eksplorasi (usia 15-25 tahun)
Pada tahap eksplorasi, remaja mulai menyadari pentingnya membuat
keputusan karir, mendapatkan informasi yang relevan mengenai pekerjaaan, dan

kristalisasi konsep diri karir (termasuk minat, kemampuan, dan kesadaran
menyesuaikan
dengan
kesempatan
karir).
Remaja
juga
mulai
mengidentifikasikan kesempatan dan tingkat pekerjaan dengan sesuai, serta
mengimplementasikan pilihan karir dengan memilih pendidikan dan pelatihan
yang sesuai, dan pada akhirnya memasuki pekerjaan yang sesuai dengan
pilihannya. Tahap eksplorasi terbagi menjadi tiga periode, yaitu :
1) Kristalisasi (usia 15-18 tahun)
Pada periode kristalisasi, remaja semestinya mulai mengidentifikasikan
kesempatan dan tingkat pekerjaan yans sesuai, serta membentuk aspirasi karir
dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, kapasitas, dan nilai pribadi.
2) Spesifikasi (usia 18-21 tahun)
Remaja mempersempit karir, mulai mencari informasi, dan mulai
mengarahkan tingkah laku diri agar dapat bekerja dalam bidang karir tertentu
yaitu dengan memasuki pendidikan formal atau pelatihan, dan pengalamanpengalaman yang di dapat ketika bekerja.
3) Implementasi (usia 21-24 tahun)
Pada periode implementasi, individu menyelesaikan masa sekolah dan
pelatihannya, lalu menapaki dunia kerja. Periode ini mengalami komitmen
dan penetapan pada satu pekerjaan yang dianggap paling cocok.

c. Tahap establishment
Setelah tahap eksplorasi pemilihan karir, individu memasuki tahap
penetapan pada masa dewasa. Jika pekerjaan yang sesuai telah didapatkan, maka
individu memantapkan posisi pada satu pekerjaan. Tahap ini terbagi dua periode,
yaitu:
1) Stabilisasi (usia 26-30 tahun)
Periode stabilisasi merupakan masa pengambilan keputusan mengenai
karir tertentu
2) Konsolidasi (usia 31-45 tahun)
Periode konsolidasi merupakan masa untuk memajukan karir dan
mencapai posisi yang lebih tinggi.
d. Tahap maintenance (usia 46-65 tahun)
Pada tahap maintenance, individu melanjutkan karir yang telah terbentuk
dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada tahap establishment.
e. Tahap decline (kemunduran)

Pada tahap decline, individu mengalami kemunduran fisik dan mental
sehingga harus membangun peran dan konsep diri baru sebagai pensiunan,
serta mencari sumber kepuasaan lain di luar pekerjaan.
Berdasarkan teori tahap-tahap perkembangan karir diatas, maka tahap-tahap
perkembangan karir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahap-tahap
perkembangan karir menurut Super(Fuhrmann, 1990), yang terdiri dari tahap
pertumbuhan, eksplorasi, penetapan, pemeliharaan, dan penurunan. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas XII yang menurut teori perkembangan karir yang
dikemukakan oleh Super, berada pada tahap eksplorasi periode kristalisasi.
4.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kematangan Karir

Menurut Ginzberg (Fuhrman, 1990) ada tiga faktor yang mempengaruhi
kematangan karir, yaitu :
a. Faktor realitas
Individu mendapat tekanan dan penghargaan dari lingkungan untuk membuat
keputusan mengenai komitmen terhadap pekerjaan.
b. Proses pekerjaan
Jenis dan lama pendidikan atau pelatihan yang ditempuh juga dapat
mempercepat atau menghambat perkembangan karir individu.

c. Faktor individual
Stabilisasi emosi, penggunaan proses kognitif operasional formal dan
kemampuan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan karir dan
nilai individu.
Menurut Rice (1993), terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi
perkembangan karir individu, yaitu:
a. Orangtua
Orangtua merupakan role model bagi anak. Harapan orangtua terhadap
anak akan mempengaruhi minat, aktivitas dan nilai pribadi anak, yang
kemudian mempengaruhi pemilihan karir anak.
b. Teman sebaya
Orangtua dan teman sebaya berpengaruh kuat dalam pemilihan karir
individu. Teman sebaya juga berpengaruh terhadap pemilihan karir, karena
teman memperkuat aspirasi orangtua karena individu memilih lingkungan
pergaulan yang memiliki tujuan yang konsisten dengan tujuan orangtua.
c. Lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah dan teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan.
Di sekolah siswa memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari guru yang
kemudian mempengaruhi bagaimana siswa merencanakan pendidikan
lanjutnya di akhir masa SMA.
d. Gender
Remaja dipengaruhi secara kuat oleh pengharapan sosial untuk memilih
tipe pekerjaan sesuai dengan peran laki-laki dan perempuan. Perempuan
terbatas dalam memperoleh kesempatan dan kategori pekerjaan yang layak di
dapatkannya. Sebagian besar perempuan terutama yang tingkat
pendidikannya rendah tidak terlalu termotivasi untuk memilih karir jangka
panjang, bahkan sebagian perempuan bekerja sebelum menikah sampai sesaat
setelah menikah untuk membantu keuangan keluarga
e. Inteligensi
Inteligensi sangat penting untuk pemilihan karir karena inteligensi
berkaitan dengan kemampuan individu untuk membuat keputusan dan
intelligensi berkaitan dengan tingkat aspirasi.
f. Bakat dan kemampuan khusus
Setiap pekerjaan membutuhkan bakat dan kemampuan khusus yang
berbeda. Bakat sangat penting karena memungkinkan individu untuk
mencapai keberhasilan dalam bekerja
g. Minat
Minat merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasialn karir.
Minat berkaitan dengan bidang dan tingkat pilihan karir.
h. Sosial ekonomi
Status sosial ekonomi dan latar belakang budaya cenderung mempengaruhi
pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai pekerjaan dan pemilihan
karir.
i. Proses dan nilai
Remaja menginginkan pekerjaan yang sederhana karena terlihat memiliki
prestise yang tinggi. Nilai diklasifikasikan menjadi tiga yaitu orientasi
individu, orientasi penghargaan ekstrinsik dan orientasi ekspresi diri.
Pemilihan karir sebagian tergantung pada nilai yang menurut pertimbangan
individu lebih penting.
Menurut Seligman (1994), ada lima faktor yang mempengaruhi kematangan
karir yaitu :
a. Keluarga

Dimensi keluarga yang mempengaruhi perkembangan karir adalah latar
belakang keluarga, role model yang dibangun oleh orang tua, urutan kelahiran
dan pilihan karir keluarga. Penick dan Jepsen (1992) menemukan bahwa
keluarga memiliki pengaruh penting dalam membentuk identitas karir.
Menurut Balley dan Standt (1973) secara umum anak terutama laki-laki
cenderung meniru jenis dan tingkat karir ayahnya atau memilih karir yang
lebih tinggi status dan prestisnya dibanding karir orangtua. Selanjutnya studi
yang menunjukkan pengaruh urutan kelahiran terhadap kematangan karir
adalah penelitian Bradley,(1982) yaitu anak sulung cenderung meraih
kesuksesan dalam pekerjaannya.
b. Sosial ekonomi
Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perkembangan karir adalah
lingkungan, status sosial ekonomi dan latar belakang budaya. Lingkungan
mempengaruhi perkembanagan karir melalui tiga cara yaitu pengetahuan
individu mengenai pekerjaan, latar belakang dimana individu merasa nyaman,
dan pesan yang diterima individu mengenai pilihan karir yang tepat.
c. Gender
Aspirasi dan pilihan karir laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh
asumsi pilihan karir yang tepat untuk masing-masing gender dan oleh
persentase individu masing-masing gender dalam pekerjaan.
d. Faktor individual
Faktor karakteristik individual yang mempengaruhi kematangan karir
adalah :
1) Harga diri
Greenhaus (1973) mengemukakan bahwa individu dengan harga diri
yang tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap pekerjaan,
merencanakan karir dengan baik dan memandang pekerjaan sebagai sarana
untuk mengekspresikan diri. Harga diri yang tinggi berperan penting dalam
perencanaan karir dan keputusan atau implementasi perencanaan karir.
2) Kemampuan dan minat
Inteligensi, bakat dan minat merupakan faktor yang paling kuat dalam
mempengaruhi pilihan karir. Secara umum keterpaduan antara kemampuan,
minat, bakat, dan persyaratan pekerjaan akan mempengaruhi kepuasaan,
performansi dan stabilitas karir individu.
3) Kepribadian
Holland (1987) dan Roe (1964) menyatakan bahwa individu akan
memilih karir yang cenderung sesuai dengan karakteristik kepribadian.

Kepribadian meliputi sejumlah dimensi yang relevan dengan perkembangan
karir yaitu orientasi interpersonal, nilai, motivasi, stabilitas dan kemauan
untuk mengambil resiko
e. Dunia kerja
Dunia kerja dan pasar kerja merupakan faktor dalam perencanaan karir
yang secara konstan berubah dan tidak dapat diprediksi, sehingga dapat
mempengaruhi kepuasan individu terhadap karirnya yaitu dengan memberi
pengaruh pada kesempatan kerja yang bisa dicari oleh individu.
Menurut Winkel dan Hastuti (2006), perkembangan karir dipengaruhi
oleh:
a. Faktor internal
Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kematangan karir, antara lain:
1) Nilai-nilai kehidupan,yaitu nilai-nilai ideal yang dikejar oleh seseorang
di mana-mana dan kapanpun juga. Nilai- nilai ini menjadi pedoman dan
pegangan dalam hidup sampai tua dan sangat menentukan gaya hidup
seseorang.
2) Taraf inteligensi, yaitu taraf kemampuan untuk mencapai prestasiprestasi, yang didalamnya terdapat unsur kognitif. Pengambilan suatu
keputusan mengenai pilihan karir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya
taraf inteligensi seseorang.
3) Bakat khusus, yaitu kemampuan yang menonjol di suatu bidang usaha
kognitif, bidang ketrampilan, atau bidang kesenian. Sekali terbentuk,
suatu bakat khusus menjadi bekal yang memungkinkan untuk
memasuki berbagai bidang pekerjaan tertentu dan mencapai tingkatan
yang lebih tinggi dalam suatu jabatan.
4) Minat, yaitu kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk
merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang
berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
minatnya tersebut.
5) Sifat-sifat, yaitu cirri-ciri kepribadian yang bersama-sama memberikan
corak khas pada seseorang, seperti riang gembira, ramah, halus, teliti,
terbuka, fleksibel, tertutup, lekas gugup, pesimis, dan ceroboh. Sifatsifat tersebut akan mempengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja,
apakah sifat-sifat tersebut akan mendukung atau menghambat seseorang
dalam pekerjaannya.
6) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki tentang bidang-bidang
pekerjaan dan tentang diri sendiri. Informasi tentang dunia kerja yang

dimiliki oleh remaja dapat akurat dan sesuai dengan kenyataan atau
tidak akurat dan bercirikan idealisasi.
7) Keadaan jasmani, yaitu cirri-ciri fisik yang dimiliki seseorang seperti
badan tampan dan tidak tampan, ketajaman penglihatan dan
pendengaran baik atau kurang baik, memiliki kekuatan otot tinggi atau
rendah, dan jenis kelamin. Untuk pekerjaan tertentu berlaku berbagai
persyaratan yang menyangkut cirri-ciri fisik.
b. Faktor Eksternal
Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kematangan karir antara lain:
1) Masyarakat, yaitu lingkungan sosial budaya di masa remaja dibesarkan.
Lingkungan ini luas sekali dan berpengaruh besar terhadap pandangan
dalam banyak hal yang dipegang teguh oleh setiap keluarga, yang pada
gilirannya menanamkannya pada anak-anak. Pandangan ini mencakup
gambaran luhur rendahnya aneka jenis pekerjaan, perasaan pria dan
wanita dalam kehidupan masyarakat, dan cocok tidaknya jabatan tertentu
untuk pria dan wanita.
2) Keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, yaitu laju pertumbuhan
ekonomi yang lambat atau cepat, stratifikasi masyarakat dalam golongan
sosial ekonomi tinggi, tengah dan rendah, serta diversifikasi masyarakat
atas kelompok-kelompok yang terbuka atau tertutup, bagi anggota dari
kelompok lain.
3) Status sosial ekonomi keluarga, yaitu tingkat pendidikan orangtua, tinggi
rendahnya pendapatan orangtua, jabatan ayah atau ayah dan ibu, daerah
tempat tinggal, suku bangsa.
4) Pengaruh dari seluruh anggota keluarga besar dan inti, yaitu berkaitan
dengan pandangan seluruh anggota keluarga terhadap pendidikan dan
pekerjaan.
5) Pendidikan sekolah, yaitu pandangan dan sikap yang akan
dikomunikasikan kepada anak didik oleh guru maupun staf petugas
bimbingan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam suatu pekerjaan,
tinggi rendahnya status sosial jabatan dan kecocokan jabatan tertentu
untuk anak laki-laki dan perempuan.
6) Pergaulan dengan teman-teman sebaya, yaitu beraneka pandangan dan
variasi harapan tentang masa depan yang terungkap dalam pergaulan
sehari-hari.
7) Tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan, yang
mempersiapkan seseorang untuk diterima pada suatu jabatan dan berhasil
didalamnya.

Pusat Kendali Internal
1. Pengertian Pusat Kendali
Pusat kendali internal merupakan salah satu orientasi dari pusat kendali
internal di mana individu menganggap bahwa peristiwa yang dialami terjadi
karena tindakan individu itu sendiri. Menurut Lefcourt (Smet, 1994) pusat kendali
internal adalah keyakinan individu mengenai peristiwa-peristiwa yang
berpengaruh dalam kehidupannya akibat tingkah lakunya sehingga dapat
dikontrol.
Menurut Rotter (Friedman & Schustack, 2008), elemen utama dari teori
Rotter adalah konsep eksternal versus internal dari reinforcement, atau pusat
kendali. Ada ekspektansi umum dimana tindakan individu sendiri akan
menyebabkan munculnya hasil akhir yang diinginkan (pusat kendali internal) atau
terdapat keyakinan bahwa faktor lain di luar diri, seperti kesempatan atau
kekuatan lain, menentukan hasil akhir yang diinginkan akan terjadi (pusat kendali
eksternal).
2. Karakteristik Individu yang Mempunyai Pusat Kendali Internal
Menurut hasil penelitian Rotter (Sarason, 1972) mengenai pusat kendali
diperoleh karakteristik sebagai berikut :
a. Kontrol, yaitu individu mempunyai keyakinan bahwa peristiwa hidupnya
(baik ganjaran/hukuman) adalah hasil dari faktor internal (kontrol
personal).
b. Mandiri, yaitu individu dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan
atau hasil, percaya dengan kemampuan dan ketrampilannya sendiri.
c. Tanggung jawab, yaitu individu memiliki kesedian untuk menerima
segala sesuatu sebagai akibat dari sikap atau tingkah lakunya sendiri,
serta berusaha memperbaiki sikap atau tingkah lakunya agar mencapai
hasil yang lebih baik lagi.
d. Ekspektansi, yaitu individu mempunyai penilaian subyektif atau
keyakinan bahwa konsekuensi positif (reward) akan diperoleh pada
situasi tertentu sebagai imbalan tingkah lakunya. Ekspektansi ini
dipengaruhi oleh pengalaman keberhasilan atau kegagalan di masa lalu.
Hipotesis
Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa, terdapat hubungan positif antara pusat
kendali internal dengan kematangan karir pada siswa kelas XII SMK. Artinya
semakin tinggi pusat kendali internal siswa, maka semakin tinggi pula
kematangan karirnya.
METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel Penelitian
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Variable Tergantung (y)
2. Variable Bebas (x)

: Kematangan Karir
: Pusat Kendali Internal

Definisi Operasional Variabel Penelitian
1. Kematangan Karir
Kematangan karir adalah keberhasilan individu untuk menjalankan tugas
perkembangan karir sesuai dengan tahap perkembangan yang sedang dijalani,
meliputi pembuatan perencanaan, pengumpulan informasi mengenai pekerjaan,
dan pengambilan keputusan karir yang tepat berdasarkan pemahaman diri dan
pemahaman mengenai karir yang dipilih.
2. Pusat Kendali Internal
Pusat kendali internal adalah keyakinan individu bahwa sumber penentu
dari peristiwa atau kejadian dalam hidupnya dipengaruhi oleh usaha dan
tingkah lakunya sendiri.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner laporan diri (Anastasi, 1997). Alat yang akan digunakan untuk
mengumpulkan data pada penelitian ini adalah skala.
1. Skala Kematangan Karir
Blue Print Skala Kematangan Karir
No
1
2
3
4

Aspek
Perencanaan
Eksplorasi
Kompetensi informasional
Pengambilan keputusan
Total

Aitem
Fav
Unfav
6
6
6
6
6
6
6
6

Total (n)

Bobot (%)

12
12
12
12
48

25%
25%
25%
25%
100%

2. Pusat Kendali Internal
Blue Print Skala Pusat Kendali Internal
No
1

Aspek
Kontrol

Aitem
Fav Unfav
6
6

Total (n)
12

Bobot
(%)
25%

2
3
4

Mandiri
Tanggung Jawab
Ekspektansi

6
6
6
Total

6
6
6

12
12
12
48

25%
25%
25%
100

Skala Kematangan Karir dan Skala Pusat Kendali Internal merupakan skala
model Likert yang dimodifikasikan menjadi lima tingkat jawaban. Subjek harus
memilih salah satu dari sejumlah jawaban yang sudah disediakan, meliputi sangat
sesuai, sesuai, netral, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai, yang bergerak dari skor
satu sampai dengan skor lima.
Penggunaan lima kategori jawaban dengah pilihan tengah netral (N)
didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan adanya pilihan tengah maka subjek
yang memang berada diantara “ya” dan “tidak” bisa memilki pilihan dalam
menjawab dan tidak terpaksa memilih jawaban yang tidak sesuai dengan dirinya.
Kekhawatiran sementara orang yang berpendapat bahwa penyediaan pilihan
tengah akan membuat subjek cenderung memilihnya dan menjadikan perbedaan
respon antar subjek menjadi kurang informatif itu sepertinya kurang beralasan.
Penulisan aitem yang kalimatnya cukup sensitfif untuk memancing respon yang
berbeda akan memunculkan variasi jawaban dengan sendirinya. Azwar (2007)
menyebutkan bahwa belum ada bukti empiris yang mendukung kekhawatiran
tersebut.
Pemberian bobot yang sama pada tiap komponen, didasarkan pada asumsi
bahwa semua komponan yang digunakan untuk menyusun skala ini mempunyai
peran yang sama pentingnya. Pernyataan tersebut didukung oleh Azwar (2007),
yang menyatakan bahwa apabila tidak diperoleh dasar untuk menganggap adanya
sebagian komponen yang lebih signifikan dari komponen lainya, maka semua
aspek lebih baik diberi bobot yang sama.
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMK dan Sampel
penelitian ini adalah kelas XII.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Orientasi Kancah Penelitian
SMK Kristen 1 Klaten terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gumulan,
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Mulai tahun 1962 dimulai
pembangunan gedung dan mulai di buka tahun 1965. SMK Kristen 1 Klaten
adalah sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Klaten berdiri dengan SK Pendirian
No.5258/Baum/Kas/Um/1965 tanggal 21 Juni 1969. Ada empat Program Keahlian

di SMK Kristen 1 Klaten, yaitu Teknik Otomasi Industri, Teknik Pemesinan,
Teknik Las, Teknik Kontruksi Batu dan Beton.
SMK Kristen 1 Klaten dikepalai oleh TH. Retno Widyastuti, S.Pd yang memimpin
50 orang staf guru dan 21 Tenaga Tata Usaha dan staf karyawan lainnya. Serta
dilengkapi beberapa sarana pendukung kegiatan belajar mengajar, antara lain : Lab
Bahasa, Lab Komputer, Ruang Praktek Batu & Beton, Ruang Praktek Las, Ruang
Praktek Pemesinan, Ruang Praktek Otomasi Industri. Sekolah ini juga mempunyai
beberapa kegiatan ekstrakurikuler antara lain; Sepak bola, Tenis Meja, Pramuka
SMK Kristen 1 Klaten terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gumulan,
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Mulai tahun 1962 dimulai
pembangunan gedung dan mulai di buka tahun 1965. SMK Kristen 1 Klaten
adalah sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Klaten berdiri dengan SK Pendirian
No.5258/Baum/Kas/Um/1965 tanggal 21 Juni 1969. Ada empat Program Keahlian
di SMK Kristen 1 Klaten, yaitu Teknik Otomasi Industri, Teknik Pemesinan,
Teknik Las, Teknik Kontruksi Batu dan Beton.
Hasil
Hasil Uji Coba
Hasil uji coba yang telah dilakukan perlu ditabulasi dan dianalisis untuk
mengetahui daya beda aitem, validitas aitem dan reliabilitas skala. Indeks daya
beda (rix) diketahui melalui perhitungan uji korelasi aitem-total dan reliabilitas alat
ukur (𝛼) diketahui melalui formula Alpha Cronbach yang keduannya dihitung
dengan bantuan program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS)
for Windows Release versi 16.0, sedangkan validitas skala dilakukan dengan
melakukan justifikasi terhadapvaliditas tampang dan isi.
Batas indeks daya beda aitem minimal yang digunakan sebagai penetapan
aitem yang valid dan yang gugur ≥0,30. Dasar pertimbangan yang digunakan
tersebut sesuai pendapat Azwar (2007) yang menyatakan bahwa aitem yang
memiliki daya beda ≥0,30 dianggap memuaskan sehingga layak untuk dijadikan
aitem penelitian.
Hasil perhitungan daya beda aitem dan reliabilitas skala penelitian
ditunjukkan secara lebih rinci dalam keterangan berikut :
1) Uji Coba Skala Kematangan Karir
Berdasarkan hasil perhitungan uji coba pada Skala Kematangan Karir
terdapat 35 aitem valid dan 13 aitem gugur. Pada perhitungan putaran satu,
terdapat 37 aitem valid dan 11 aitem gugur. Pada putaran dua, terdapat 35 aitem
valid dan 2 aitem yang gugur. Pada putaran tiga, terdapat 35 aitem valid dan tidak
ada aitem gugur sehingga secara keseluruhan terdapat 35 aitem valid dan 13 aitem
gugur. kriteria pemilihan aitem berdasarkan pada koefisien korelasi aitem total
minimal 0,30.

Indeks daya beda aitem (rix) pada putaran satu berkisar antara –0,081 hingga
0,752 dengan koefisien reliabilitas (α) 0,913. Pada putaran dua, indeks daya beda
atau koefisien korelasi aitem total menjadi 0,279 samapai 0,779 dengan koefisien
reliabilitas naik menjadi 0,920. Pada putaran terakhir, indeks daya beda atau
koefisien korelasi aitem total menjadi 0,303 sampai 0,787 dengan koefisien
reliabilitas tetap 0,920.
2) Uji Coba Skala Pusat Kendali Internal
Berdasarkan hasil perhitungan uji coba Skala Pusat Kendali Internal terdapat
38 aitem valid dan sepuluh aitem gugur. Pada perhitungan putaran satu, terdapat
38 aitem valid dan 10 aitem gugur . pada putaran dua, terdapat 38 aitem valid dan
tidak ada aitem yang gugur. Kriteria pemilihan aitem, berdasarkan pada koefisien
korelasi aitem total minimal 0,30.
Indeks daya beda aitem (rix) pada putaran satu berkisar antara -0,031 hingga
0,701 dengan koefisien reliabilitas (α) 0,929. Pada putaran terakhir indeks daya
beda atau koefisien korelasi aitem total menjadi 0,353 sampai 0,718 dengan
koefisien reliabilitas naik menjadi 0,942.
Hasil Penelitian
1. Uju Normalitas
Berdasarkan hasil uji normalitas data terhadap Skala Kematangan Karir
didapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov = 0,538 dengan signifikansi = 0,934
(p>0,05). Hasil diatas menunjukkan bahwa sebaran data memiliki distribusi
normal. Dan pada Skala Pusat Kendali Internal didapatkan nilai KolmogrovSmirnov = 1,105 dengan signifikansi = 0,174 (p>0,05). Hasil diatas menunjukkan
bahwa sebaran data memiliki distribusi normal.
2. Uji Linearitas
Uji linearitas hubungan antara variabel pusat kendali internal dengan
kematangan karir mendapatkan hasil F = 13,386 dengan signifikansi 0,001
(p<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut
adalah linear.
3. Uji Hipotesis
Koefisien determinasi pada tabel menunjukkan bahwa R sebesar 0,549 yang
memiliki arti bahwa dalam penelitian ini pusat kendali internal mempunyai
sumbangan efektif sebesar 30,2% terhadap kematangan karir. Nilai ini
menunjukkan bahwa tingkat konsistensi variabel kematangan karir dapat
diprediksi oleh variabel pusat kendali internal. Sisanya 69,8% ditentukan oleh
faktor-faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.
Pembahasan
Hasil penelitian pada jurusan teknik pemesinan deskripsi subjek penelitian
dalam kematangan karir siswa berada pada kategorisasi tinggi (6 subjek) dan dalam
pusat kendali internal siswa berada pada kategorisasi tinggi (7 subjek). Pada jurusan
teknik las deskripsi subjek penelitian dalam kematangan karir siswa berada pada

kategorisasi tinggi (6 subjek) dalam pusat kendali internal siswa berada pada
kategorisasi sedang(4 subjek). Sedangkan pada jurusan teknik otomasi industri
deskripsi subjek penelitian dalam kematangan karir siswa berada pada kategorisasi
tinggi (10 subjek) dalam pusat kendali internal siswa berada pada kategorisaii sedang
(7 subjek).
Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis pada ketiga jurusan
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pusat kendali
internal dengan kematangan karir pada siswa kelas XII di SMK Kristen 1 Klaten.
Hasil tersebut ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi sebesar rxy= 0,538, p =
0,036 (p<0,05) pada jurusan pemesinan ; rxy= 0,561 pada p = 0,074(p<0,05) pada
jurusan las ; rxy= 0,549 pada p = 0,026 (p<0,05) pada jurusan otomasi industri.
Namun secara umum dari semua jurusan, hasil yang diperoleh dari pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara
pusat kendali dengan kematangan karir pada siswa kelas XII di SMK Kristen 1
Klaten. Hasil tersebut ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi sebesar
rxy=0,549 pada p=0,001 (p<0,05).
Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu
terdapat hubungan positif dan signifikan antara pusat kendali internal dengan
kematangan karir pada siswa kelas XII di SMK Kristen 1 Klaten. Nilai positif
pada koefisien korelasi rxy menunjukkan arah hubungan kedua variabel positif,
yaitu semakin tinggi pusat kendali internal maka semakin tinggi kematangan karir,
sebaliknya semakin rendah pusat kendali internal maka semakin rendah
kematangan karir. Nilai p = 0,001 (p<0,05) menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara variabel pusat kendali internal dengan
kematangan karir. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.
Individu dengan kematangan karir tinggi mampu menyadari bahwa dirinya
harus membuat pilihan karir dan mempersiapkan untuk membuat pilihan tersebut.
Individu akan secara aktif menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh
informasi mengenai karir, memiliki pengetahuan tentang diri (meliputi minat,
kemampuan, nilai, dan kebutuhan). Individu juga mengetahui apa saja yang harus
dipertimbangkan dalam membuat pilihan karir, kemudian membuat pilihan
pekerjaan yang tepat (Savickas, 2001).
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas
subjek penelitian, yaitu sebesar 63,64% memiliki kematangan karir yang tinggi.
Hasil tersebut agar berbeda dengan hasil survei awal yang mengindikasikan masih
rendahnya kematangan karir siswa. Tingginya kematangan karir pada siswa
kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian, sebesar
45,46% memiliki pusat kendali internal yang tinggi. Pusat kendali internal yang
berada dalam kategorisasi tinggi mencerminkan bahwa siswa SMK Kristen 1

Klaten dapat mengatur dan mengarahkan hidupnya serta bertanggung jawab
terhadap kegagalan dan kesuksesan yang dialaminya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang mempunyai pusat kendali
internal pada kategori sedang, sebanyak 14 dari 33 siswa atau sebesar 42,42%.
Jumlah subjek dengan kategori pusat kendali internal sedang hanya berbeda
sedikit dengan jumlah subjek dengan kategori pusat kendali internal tinggi,
sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam.
Beberapa nilai konstanta dari variabel pusat kendali internal yang dapat
memprediksi variasi yang terjadi pada variabel kematangan karir dapat terlihat
dari persamaan koefisien garis regresi Y= 69,489 + 0,452 X, artinya kematangan
karir akan berubah sebesar 0,452 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada
pusat kendali internal..
Pusat kendali internal dalam penelitian ini memberikan sumbangan efektif
sebesar 30,2 % terhadap kematangan karir,sehingga masih terdapat 69,8% sumber
lain yang mempengaruhi kematangan karir siswa yang tidak diukur secara empirik
pada penelitian ini.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pusat kendali
internal berkaitan dengan kematangan karir. Siswa yang memiliki pusat kendali
internal tinggi, sedangkan siswa yang memiliki pusat kendali internal rendah
maka kematangan karirnya juga rendah.
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil
yang telah diperoleh dalam penelitian ini yaitu : Terdapat hubungan positif dan
signifikan antara pusat kendali internal dengan kematangan karir pada siswa kelas
XII SMK Kristen 1 Klaten artinya semakin tinggi pusat kendali internal maka
semakin tinggi kematangan karir pada siswa. Sedangakam hasil hipotesis yang
diperoleh pada masing-masing jurusan menunjukkan tidak ada hubungan yang
signifikan antara pusat kendali internal dengan kematangan karir pada siswa kelas
XII di SMK Kristen 1 Klaten.
Saran
1. Untuk siswa
Untuk siswa yang mempunyai pusat kendali internal yang tinggi diharapkan
mampu mempertahankannya, sedangkan siswa yang mempunyai pusat kendali
internal yang sedang, diharapkan mampu mengoptimalkannya. Upaya untuk
meningkatkan pusat kendali internal dapat dilakukan dengan meningkatkan
kepercayaan diri, salah satunya dengan meningkatkan prestasi belajar.
Peningkatan prestasi belajar dapat dilakukan dengan meningkatkan usaha dalam
belajar, salah satunya dengan mengatur waktu sebaik-baiknya.
2. Untuk pihak sekolah

Untuk pihak sekolah diharapkan mampu menanamkan rasa percaya diri
dalam diri siswa, salah satunya dengan meningkatkan prestasi belajar siswa.
Peningkatan prestasi belajar dapat dilakukan dengan cara mendampingi siswa
dalam membuat perencanaan belajar. Perencanaan belajar yang baik membuat
siswa dapat belajar dengan optimal, dan pada akhirnya mampu mencapai prestasi
belajar yang baik.
3. Untuk peneliti selanjutnya
a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam memahami
permasalahan pada siswa SMK Kristen 1 Klaten, khususnya yang
berhubungan dengan pusat kjendali internal dan kematangan karir pada siswa.
Untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa, disarankan
melibatkan faktor-faktor lain seperti dukungan guru, teman sebaya, dan
sebagaimana yang diduga turut mempengaruhi kematangan karir.
b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan proporsi antara
jumlah subjek tryout dan penelitian, sehingga jumlah subjek penelitian
mampu mewakili populasi penelitian.
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