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ABSTRAK
Perkembangan karir merupakan perkembangan yang dialami individu
terkait karir yang ingin atau sedang dijalani. Perkembangan karir individu terjadi
melalui beberapa tahapan, yaitu growth, exploration, establishment, maintenance,
dan disengagement. Keberhasilan individu dalam menjalani satu tahapan
menunjukkan kematangan karir dan kesiapan menjajaki tahapan perkembangan
karir selanjutnya. Siswa Kelas XII berada pada fase remaja akhir, dimana remaja
pada fase ini dituntut untuk memiliki kemandirian ekonomi. Hal ini tentunya tidak
akan bisa tercapai apabila siswa belum membuat keputusan karir dan
merencanakannya. Siswa yang memiliki kematangan karir yang tinggi mampu
membuat keputusan karir yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
(1) hubungan antara kebutuhan aktualisasi diri dengan kematangan karir, (2)
hubungan antara dukungan sosial dengan kematangan karir, serta (3) hubungan
antara kebutuhan aktualisasi dan dukungan sosial dengan kematangan karir.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XII SMA N 2 Klaten
yang berjumlah sembilan kelas. Sampel penelitian berjumlah tiga kelas penelitian
dengan total responden 89 orang yang diambil dengan cara cluster random
sampling. Kelas penelitian tersebut adalah kelas XII IPA2 dengan jumlah
responden 31 orang, kelas XII IPA4 dengan jumlah responden 33 orang, dan kelas
XII IPS2 dengan jumlah responden 25 orang. Penelitian ini menggunakan Skala
Kebutuhan Aktualisasi Diri dengan koefisien validitas 0,25 dan reliabilitas alpha
0,757, Skala Dukungan Sosial dengan koefisien validitas 0,25 dan reliabilitas
alpha 0,852, dan Skala Kematangan Karir dengan koefisien validitas 0,25 dan
reliabilitas alpha 0,880. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis
Regresi Berganda dan Analisis Korelasi Parsial.
Hasil uji dengan Analisis Regresi Berganda menunjukkan bahwa secara
bersama-sama kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial memiliki hubungan
positif dan signifikan dengan kematangan karir, terlihat dari p-value sebesar 0,000
(< p-value 0,05); Fhitung 19,365 > Ftabel 3,10; dan koefisien korelasi (R) 0,557.
Sementara hasil Analisis Korelasi Parsial menunjukkan terdapat hubungan positif
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dan signifikan antara kebutuhan aktualisasi diri dengan kematangan karir, serta
antara dukungan sosial dengan kematangan karir, terlihat dari p-value masingmasing sebesar 0,000 dan 0,027 (< p-value 0,05) dan dengan koefisien korelasi (r)
0,45 dan 0,2.
Kata kunci: kebutuhan aktualisasi diri, dukungan sosial, kematangan karir
PENDAHULUAN
Masa-masa di Sekolah Menengah Atas, terutama di Kelas XII
merupakan masa dimana siswa selain terfokus pada persiapan ujian akhir,
juga mulai memikirkan tentang masa depan karirnya. Siswa dihadapkan pada
permasalahan ke mana akan melangkah selanjutnya, apakah akan langsung
bekerja ataukah memilih melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan.
Data

penelitian

Hayadin

(2006)

terhadap

400

siswa

Kelas

XII

SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa 54% siswa memilih melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi, 8,9% siswa memilih mengikuti kursus, dan
37,1% memilih melamar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa siswa lebih
memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dibandingkan dengan
yang langsung bekerja.
Siswa Kelas XII SMA termasuk dalam kategori remaja akhir. Hurlock
(1994) mengatakan bahwa masa remaja merupakan periode yang sangat
singkat. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun sampai
enam belas atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja bermula dari 16
atau 17 tahun sampai delapan belas tahun. Lebih lanjut lagi Hurlock
mengungkapkan bahwa pada usia ini, remaja membutuhkan kemandirian,
termasuk kemandirian secara ekonomi. Kemandirian ini tidak dapat dicapai
sebelum remaja memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja.
Pada akhir masa remaja, minat pada karier mulai terlihat lebih jelas.
Thomas (dalam Hurlock. 1994) menerangkan bahwa pada saat tersebut
remaja belajar membedakan antara pilihan pekerjaan yang disukai dan
pekerjaan yang dicita-citakan. Menurut Ginzberg (dalam Santrock, 1978),
kanak-kanak hingga umur 11 tahun akan memilih pekerjaan berdasar
imajinasi semata karena anak masih berada pada fase fantasi. Namun,
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menjelang dewasa, penilaian mulai didasarkan atas kemampuan, waktu dan
biaya yang diperlukan. Maka, sangatlah wajar jika pekerjaan yang ingin
dilakukan saat itu, berbeda dengan cita-cita selama ini..
Berubahnya cita-cita tersebut lebih disebabkan telah berubahnya minat
yang ada pada diri remaja. Perubahan minat tersebut terjadi karena seiring
perkembangan

usia,

individu

mulai

mengenal

berbagai

hal

yang

mempengaruhi ketertarikannya dalam bidang tertentu yang dalam hal ini
berhubungan dengan karir yang ingin dijalani. Ginzberg (1951) menjelaskan
bahwa remaja yang berada pada rentang usia 17-18 tahun yang tengah
menuju usia 20 tahun, tengah berada pada fase realistik, pada fase ini,
individu mengeksplorasi lebih luas karir yang ada, kemudian memfokuskan
diri pada karir tertentu dan akhirnya memilih pekerjaan tertentu dalam karir
tersebut.
Remaja yang mampu membuat keputusan karir dengan tepat
menunjukkan adanya kematangan karir pada diri individu tersebut (Crites
dalam Levinson, 1998). Lebih lanjut Crites (dalam Levinson, 1998)
mengungkapkan bahwa terdapat dua dimensi dalam kematangan karir,
kognitif dan afektif. Dimensi kognitif meliputi kemampuan membuat
keputusan karir, sedangkan dimensi afektif merupakan sejumlah tingkah laku
yang sesuai dengan perkembangan karir.
Individu mengalami berbagai tahapan perkembangan karir dalam
hidupnya. Super (dalam Savickas 2002) memformulasikan tahapan
perkembangan karir dimulai dari growth (usia 4-13), exploratory (usia 1421), establishment (usia 25-44), maintenance (usia 45-64), dan terakhir
decline (usia 65+). Sesuai dengan tahapan perkembangan tersebut, remaja
akhir berada pada fase exploratory, dengan karakteristik individu telah
memiliki konsep dunia kerja yang lebih luas dari sebelumnya dan mulai
menentukan pilihan karir walau masih bersifat sementara. Remaja pada usia
ini dinilai menarik untuk diteliti karena individu mulai membuat pilihan karir
dan mengumpulkan info-info terkait pilihan karir tersebut. Individu lebih
memfokuskan pada kemampuan, minat dan kapasitas yang dimiliki.

118

Tidak semua siswa kelas XII mampu membuat keputusan terkait
pilihan karir. Tak jarang ditemui juga beberapa remaja yang memiliki
kebingungan akan masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Hayadin
(2006) terhadap 400 siswa kelas XII SMA/MA/SMK di DKI Jakarta
mengungkap hasil bahwa sebanyak 64,25% siswa belum mampu mengambil
keputusan untuk profesi, pekerjaan, dan karier yang akan digeluti. Hal ini
juga mengindikasikan kurangnya kesadaran akan potensi yang dimiliki
sehingga tidak mampu membuat keputusan karir dengan baik.
Menurut Conger (1977), remaja pada usia 17-18 tahun sudah siap
untuk bertransisi ke periode pilihan realistik (realistic choice period), remaja
juga mulai menilai motivasi dan kebutuhan akan pekerjaan yang diinginkan.
Kebutuhan terbentuk dari adanya motif dan motif bergerak dengan adanya
dorongan instrinsik dalam diri manusia dan menjadi perangsang, pendorong,
atau pembangkit tenaga bagi munculnya suatu tingkah laku (Sobur, 2003).
Ketika

individu

menilai

kebutuhan

dalam

bekerja

adalah

untuk

mengoptimalkan potensi yang dimiliki, maka individu akan memilih
pekerjaan berdasarkan potensi dan minat. Kebutuhan atau hasrat untuk
mengembangkan potensi diri ini oleh Maslow (1970) disebut dengan
kebutuhan aktualisasi diri.
Kebutuhan aktualisasi diri digerakkan oleh nilai-nilai being (b-values)
yang pada dasarnya merupakan nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan setiap
orang (Maslow, 1993). Lebih jauh Maslow (1993) mengungkapkan bahwa
walaupun nilai-nilai being tersebut penting bagi kehidupan manusia, namun
tak semua orang menyadari kebutuhan akan nilai tersebut. Bagi orang yang
kurang memiliki kebutuhan untuk beraktualisasi diri, maka individu tersebut
cenderung mengabaikan hal tersebut, sebaliknya bagi orang yang memiliki
hasrat beraktualisasi tinggi akan cenderung memenuhi kebutuhan akan nilai
being tersebut, seperti keinginan untuk menggali dan mengembangkan
potensi yang dimiliki.
Selain hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian
Hayadin (2006) juga mengungkapkan bahwa sebesar 72% dari 52 orang tua
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murid tidak mengetahui apa cita-cita anak, dikarenakan rata-rata sibuk
bekerja dan kurang memiliki waktu untuk berdialog (sharing) tentang masa
depan anak. Situasi ini menunjukkan kurangnya dukungan yang diberikan
orang tua kepada anak.
Orang tua selain memberi sokongan berupa materi (kebendaan), juga
dapat menjadi pemberi informasi dan tempat bertukar pikiran tentang
pekerjaan yang ingin ditekuni remaja. Dukungan berupa emosi dan
penghargaan juga sebaiknya diberikan pada anak agar lebih mantap
memandang masa depan yang ingin diraih. Dilliard dan Campbell (dalam
Sobur,

2003)

pada

tahun

1981

mengadakan

penelitian

dengan

membandingkan pengaruh dari orang tua terhadap pilihan karir siswa kelas
tiga SMP hingga tiga SMA. Sampel diambil dari keluarga yang utuh dan
tidak utuh dengan ciri-ciri sosioekonomik menengah dan rendah. Hasil dari
penelitian

ini

menunjukkan

bahwa

orang

tua

secara

diferensial

mempengaruhi perkembangan anak.
Dukungan orang tua adalah salah satu dari tiga sumber dukungan
sosial yang diterima oleh remaja. Sumber lain dukungan sosial untuk remaja
adalah sekolah atau institusi pedidikan. Selain dari lemahnya dukungan sosial
dari orang tua, hasil penelitian Hayadin (2006) juga mengungkap bahwa
sekolah tidak memberikan wawasan yang cukup tentang pekerjaan dan
profesi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi guru BK / BP kurang maksimal,
karena terlihat belum mengarahkan siswa-siwinya secara sistematis perihal
pengambilan keputusan tentang profesi, pekerjaan, maupun karir. Institusi
pendidikan merupakan salah satu wadah dimana anak menggali kemampuan
akademisnya. Institusi pendidikan menurut Hayadin (2006) sebaiknya
menyediakan dukungan informasi terkait gambaran profesi yang ingin
dilakukan siswa. Guru dapat melakukannya dengan memberikan konseling
atau bimbingan karir. Bagi siswa SMA, khususnya kelas XII, akan sampai
pada berbagai taraf kematangan karir yang berbeda-beda, maka aktivitasaktivitas bimbingan karir haruslah menekankan pada tiga hal, yaitu
menstimulasi perkembangan karir, menyediakan perlakuan, dan membantu
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penempatan (merujuk pada perpindahan siswa kepada tingkat pendidikan
selanjutnya atau kepada kehidupan pekerja yang akan ditempuhnya.
Dukungan sosial kemudian juga didapat dari teman sebaya (peer
group). Cronk (dalam Schuster & Ashburn. 1992) mengungkapkan bahwa
remaja menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebaya (peer)
dibandingkan dengan orang tua. Selanjutnya dijelaskan bahwa bersama
teman sebaya, remaja belajar apa yang diharapkan dari teman, membentuk
identitas dirinya dengan membandingkannya dengan teman sebaya,
bereksperimen dengan peran dan tingkah laku, belajar tentang ketrampilan
memimpin dan konformitas, memberi dan menerima dukungan sosial,
mempelajari bagaimana menghadapi kegagalan dan penolakan sosial,
mengatasi masalah interpersonal, dan belajar bagaimana menghargai diri dan
orang lain.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa
kematangan karir merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh remaja
khususnya remaja akhir karena tujuan utama remaja pada tahap ini adalah
untuk menentukan masa depan. Siswa SMA berbeda dengan siswa SMK
yang telah mendapat pendidikan vokasional (kejuruan) melalui kurikulum
yang melibatkan banyak praktik daripada teori. Siswa SMK telah
dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja sementara siswa SMA lebih
dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi
dengan pilihan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja kelak.
Hasil survei terhadap 28 siswa SMA N 2 Klaten menunjukkan bahwa
mayoritas siswa terlihat telah memiliki gambaran masa depan karir, namun
tentunya hasil survei ini perlu diteliti lebih jauh lagi untuk melihat ada
tidaknya kematangan karir pada diri siswa kelas XII SMA N 2 Klaten
ditinjau dari faktor kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial.
SMA N 2 Klaten sebagai salah satu institusi pendidikan tingkat
Sekolah Menengah Akhir menjadikan ketrampilan hidup tingkat terampil
sebagai salah satu tujuan sekolah. Sekolah menyadari bahwa hal ini
kemudian akan dibutuhkan siswa dalam menghadapi masa depan terutama
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dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Ini sesuai dengan misi SMA N 2
Klaten yaitu meningkatkan sumber daya manusia, dimana sumber daya
manusia yang berkualitas adalah tentunya individu yang terampil, kreatif, dan
juga produktif.
Inilah yang menjadi alasan dipilihnya siswa SMA N 2 Klaten untuk
penilitian kali ini. Siswa kelas XII yang telah mencapai kematangan karir
akan mampu membuat pilihan karir dan menentukan jurusan sehubungan
pilihan karir tersebut. Untuk menentukan jurusan terkait pilihan karir, remaja
sebaiknya tahu apa yang menjadi potensi diri dan memiliki hasrat untuk
mengembangkan potensi ke arah pengaktualisasian diri. Namun, tidak semua
siswa mampu melakukan hal tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam
penelitian Menurut Sanderson (2004), dukungan sosial yang diterima
individu, terutama remaja, entah itu dari keluarga, teman, maupun
lingkungan yang lain, menunjukkan adanya penghargaan terhadap diri
individu sehingga dapat merasakan adanya rasa aman dan nyaman untuk
melangkah ke jenjang berikutnya. Hal ini berarti bahwa ketika remaja
mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sosial, maka diharapkan
mampu berkembang lebih baik, mampu mengatasi stres yang dialami, dan
bisa menyelesaikan tahapan perkembangan, khususnya perkembangan karir,
dengan baik hingga tercapai adanya kematangan karir. Oleh karena itu,
penelitian kali ini diadakan dengan tujuan untuk mengungkap ada tidaknya
hubungan antara aktualisasi diri dan dukungan sosial yang diterima dengan
kematangan karir pada siswa kelas XII di SMA N 2 Klaten.

DASAR TEORI
1. Kematangan Karir
Dalam Encyclopedia of

Career Development (2006) dijelaskan

bahwa istilah kematangan karir diperkenalkan pertama kali oleh Donald
Super pada tahun 1955 dengan istilah kematangan vokasional (vocational
maturity), baru kemudian istilah itu kini dikenal dengan kematangan
karir. Kematangan karir menurut Super (dalam Savickas. 2002) adalah
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konstruk psikososial yang menunjukkan derajat perkembangan karir
seseorang pada tiap tahapan perkembangan, dari growth hingga
disengagement. Super (dalam Levinson. 1998) kemudian mengemukakan
bahwa ada lima dimensi kematangan karir, yaitu perencanaan
(planfulness),

eksplorasi

(exploration),

pengumpulan

informasi

(information gathering), pengambilan keputusan (decision making), dan
orientasi realistis (reality orientation).
Sementara

pendapat

yang

lain

tentang

kematangan

karir

diungkapkan oleh King (dalam Naido, 1998) yang mengemukakan bahwa
kematangan karir adalah kesiapan seseorang dalam membekali diri
dengan informasi-informasi, membuat keputusan karir yang tepat sesuai
dengan usia, dan membangun karir menghadapi peluang dan kendala
yang ada. Crites (dalam Levinson, 1998) sendiri mendefinisikan
kematangan karir sebagai kemampuan individu dalam membuat
keputusan karir yang tepat termasuk kesadaran terhadap apa yang
dibutuhkan.
Super (dalam Savickas, 2002) menyatakan bahwa tahapan
perkembangan karir memiliki tujuan pencapaian yang berbeda-beda
selama lima periode tahapan. Setiap tahapan perkembangan karir dapat
digambarkan sebagai rangkaian tugas perkembangan yang utama.
Apabila gagal menyelesaikan tugas perkembangan di suatu tahapan, akan
berakibat sulit menempuh tahapan selanjutnya.
Tahapan perkembangan dan tugas-tugas perkembangan karir
menurut Super (dalam Savickas, 2002) adalah sebagai berikut:
a. Growth (usia 4 – 13)
Tugas perkembangan pada tahapan ini adalah untuk memiliki
kesadaran

akan

pentingnya

masa

depan

karir

dan

mulai

meningkatkan kontrol diri dan konsep diri vokasional, hingga pada
akhirnya akan terbentuk rasa percaya diri dalam membuat pilihanpilihan karir.
b. Exploratory / Exploration (usia 14 – 21)

123

Remaja pada tahap ini secara bertahap mewujudkan konsep diri
vokasional ke dalam identitas vokasional. Tugas perkembangan
pada

tahapan

(crystallization),

ini

adalah

spesifikasi

untuk

melakukan

(spesification),

dan

kristalisasi
aktualisasi

(actalization) pilihan karir secara nyata.
c. Establishment (usia 25 – 44)
Tujuan tahapan ini adalah membuat perpaduan antara dunia
dalam diri dan di luar diri individu. Tugas perkembangan pada
tahapan ini yang secara garis besar menggambarkan bagaimana
ekspektasi

masyarakat

terhadap

individu

dalam

menangani

pekerjaan dan dalam bermasyarakat
d. Maintenance / Management (usia 45 – 64)
Pada tahap ini individu mulai memusatkan pikiran pada apa
yang telah ditetapkan. Tugas utama dari tahapan ini adalah
mempertahankan konsep diri, bukan menghadapi rangkaian tugastugas perkembangan yang prediktif.
e. Disengagement ( usia lebih dari 65)
Individu pada tahap ini mengalami deselerasi, merencanakan
pensiun, dan pensiun dari kehidupan (retirement living).
Super (dalam Betz, 1988; Savickas. 2001) mengungkapkan ada
empat aspek dalam mengukur kematangan karir remaja yang sesuai
dengan dimensi kematangan karir, yaitu:
a. Perencanaan karir (career planning), berkaitan dengan bagaimana
membuat berbagai perencanaan terkait dengan pilihan karir individu
bersangkutan.
b. Eksplorasi karir (career exploration), berkaitan dengan kualitas
sikap eksplorasi individu terkait pilihan karir, termasuk kualitas
ketersediaan sumber informasi okupasional.
c. Pengambilan keputusan (decision making), berkaitan dengan
mengenali dan mempertimbangkan pilihan-pilihan pekerjaan dan
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kemudian mengaplikasikannya sesuai ketertarikan dan kemampuan
individu yang bersangkutan.
d. Informasi seputar dunia kerja (world of work information),
berkaitan dengan pengetahuan mengenai pekerjaan termasuk
spesifikasi pekerjaan yang ingin digeluti.
Telah disebutkan bahwa kematangan karir berkaitan dengan
pengambilan keputusan karir. Di dalam teori belajar sosial mengenai
perkembangan karir karya Mitchell dkk (dalam Manrihu, 1988), terdapat
empat kategori faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir
yaitu:
a. Bawaan genetik dan kemampuan-kemampuan khusus seperti ras
dan inteligensi.
b. Kondisi-kondisi

dan

peristiwa-peristiwa

lingkungan,

seperti

kesempatan-kesempatan kerja dan latihan serta pengalamanpengalaman di dalam keluarga.
c. Pengalaman-pengalaman belajar, seperti belajar instrumental dan
asosiatif.
d. Ketrampilan-ketrampilan pendekatan tugas, seperti ketrampilanketrampilan belajar menyukai kebiasaan-kebiasaan bekerja baik.
Levinson (1998) mengungkapkan dari sejumlah penelitian diketahui
bahwa kematangan karir terkait dengan penilaian diri realistik (realistic
self-appraisal), pengalaman terkait lingkungan, family cohesion, dan
beberapa karakteristik personal seperti inteligensi, locus of control, dan
harga diri (self-esteem). Selain itu sejumlah variabel demografis dari
status sosioekonomi dan usia telah terbukti ada hubungan positif dengan
kematangan karir dalam populasi yang umum.
2. Kebutuhan Aktualisasi Diri
Aktualisasi diri menurut Maslow (1970) adalah keinginan yang
dimiliki individu untuk menjadi diri sepenuhnya, dan mengaktualisasikan
potensi yang dimiliki. Sehingga kebutuhan aktualisasi diri menurut
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Maslow adalah hasrat untuk terus mewujudkan potensi-potensi diri atau
dapat dikatakan keinginan untuk menjadi apa yang kita bisa.
Sementara Rogers (dalam Boeree, 2008) mengemukakan teori
bahwa

setiap

makhluk

hidup

memiliki

kecenderungan

untuk

beraktualisasi diri. Kecenderungan aktualisasi diri adalah motivasi yang
ada dalam diri setiap manusia yang bertujuan mengembangkan seluruh
potensi sebaik mungkin.
Menurut Jung (dalam O’Byrne & Angers, 1972) aktualisasi diri
merupakan keinginan (will) individu untuk pada akhirnya mengganti ego
dengan self untuk menstabilkan kepribadiannya. Jung (dalam Boeree.
2008) mengungkapkan bahwa dengan tidak lagi memfokuskan diri pada
ego, maka individu tidak akan mementingkan diri sendiri, dan lebih
mamandang orang lain dengan lebih baik.
Maslow (1970) berpendapat bahwa kebutuhan manusia sebagai
pendorong (motivator) membentuk suatu hirarki atau jenjang peringkat.
Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah 1) Physiological needs (Kebutuhan
yang bersifat fisiologis); 2) Safety needs (Kebutuhan akan rasa aman); 3)
Belongingness and love needs (Kebutuhan akan cinta dan saling
memiliki); 4) Esteem needs (Kebutuhan penghargaan); 5) Cognitive needs
/ the desire to know and to understand (Kebutuhan kognitif / kebutuhan
untuk mencari tahu dan untuk mengerti); 6) Aesthetic needs (Kebutuhan
akan keindahan); dan 7) Self-actualization needs (Kebutuhan aktualisasi
diri)
Pada dasarnya kebutuhan aktualisasi diri berbeda pada setiap orang.
Orang yang beraktualisasi dimotivasi oleh metakebutuhan yang
berorientasi penyesuaian kehidupan individu dengan kecenderungankecenderungan aktualisasi diri yang unik dan ditujukan untuk
meningkatkan pengalaman yang mengarah pada pertumbuhan dalam diri.
Metakebutuhan atau metamotivasi tersebut menurut Maslow (1993)
merupakan nilai-nilai being (B-values) yang bertindak sebagai kebutuhan
(need) yang apabila tidak atau kurang terpenuhi maka akan memunculkan
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metapatologi atau “penyakit (illness)” pada diri seseorang. B-values
sendiri pada dasarnya adalah nilai-nilai yang dibutuhkan oleh setiap
manusia, namun hanya sedikit yang menyadari hal tersebnt. Bagi orang
yang sudah beraktualisasi diri, kebutuhan ini mendasar dan harus
dipenuhi. Sementara pada orang yang menuju ke arah aktualisasi diri,
seberapa besar keinginan atau kebutuhan akan b-values menunjukkan
seberapa besar kebutuhan individu tersebut untuk beraktualisasi diri.
Berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, pemenuhan
kebutuhan ini tidak berjenjang. B-values atau metakebutuhan tersebut
adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar B-values beserta Metapatologi (Maslow, 1993)
B-values

Metapatologi

Kebenaran

Ketidakjujura

o
.

n
Kebaikan

Kejahatan

Keindahan

Kejelekan

.

.

Spesific
Metapathologis
Ketidakpercayaan,
sinis, skeptis, curiga
Kebencian, egois
dalam
berkata
dan
bertindak, sinis
Vulgar, kehilangan
rasa, ketidakbahagiaan,
kegelisahan
Disintegrasi,
kesewenang-wenangan

.

Kesatuan:
kemenyeluruhan

Kekacauan,
ketidakterhubungan

a

Dichotomytransendence

Membedakan
Pikiran yang hitamsegala hal menjadi putih, memandang segala
hitam dan putih
hal sebagai duel atau
persaingan,
berpandangan
sempit
terhadap kehidupan.

.

Kehidupan /
Kehidupan
proses yang hidup yang mekanis

Keunikan

Kesamaan,

Kehidupan bagai
robot, kehilangan emosi,
bosan,
kehilangan
semangat
hidup,
kekosongan pengalaman
Kehilangan
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.

Kesempurn
.

aan

B-values

keseragaman

identitas diri, merasa diri
atau orang lain tidak
mungkin berubah

Ketidaksemp
urnaan

Kurang semangat
bekerja, merasa putus
asa, keahlian kurang,
ceroboh, menghasilkan
hasil yang buruk

Metapatologi

o
Kepastian
a.
Penyelesaia
.

Ketidakkonsis
tenan,
mudah
berubah pikiran
Terbengkalai

n

Keadilan

Ketidakadilan

.
Tertib
a.

Kesederhan
0.

1.

aan

Kekayaan,
totalitas,
komprehensif
Santai

2.
Humoris
3.

Spesific
Metapathologis
Tak bisa diprediksi

Keputusasaan,
tidak berusaha, berhenti
berjuang
Rasa marah, sinis,
ketidakpercayaan, egois

Pelanggaran
Ketidaktegasan,
hukum, kekacauan, kegelisahan,
perasaan
merusak tatanan
tidak aman
Kerumitan

Kebingungan,
kerumitan
yang
berlebihan (overcomplex)

Kemiskinan
Tertekan, gelisah
(lingkungan
dan
perasaan)
Terlalu
kelelahan,
letih,
berusaha
kikuk
Tidak
Depresi,
kurang
memiliki
selera ceria, kehilangan minat,
humor
tidak mampu bersenang(humorlessness)
senang
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4.

Kebercukup
an diri

Kebermakn
5

aan

Kebetulan,
tidak mandiri

Merasa kebetulan
(kurang percaya pada
kemampuan), bergantung
pada orang lain, merasa
bertanggung jawab pada
segsla hal

Ketidakberma
Putus asa, merasa
knaan
hidupnya tidak memiliki
makna

3. Dukungan Sosial
Dukungan sosial menurut Cohen dan Syme (1985) adalah sumbersumber yang disediakan orang lain. Sementara menurut Wills dan Fegan
(dalam Baum, 2001) dukungan sosial adalah sumber dan interaksi dengan
orang lain yang dapat membantu seseorang mengatasi masalahnya.
Neergaard, Shaw, dan Carter (dalam Rahardjo dkk. 2008)
mendefinisikan dukungan sosial sebagai sumber yang tersedia atas
jaringan teman dan kenalan (jaringan sosial) yang membantu seseorang
untuk mengatasi masalah sehari-hari atau krisis yang serius. Dukungan
sosial menurut Saranson dkk (dalam Onn dkk, 2006) mengandung dua
elemen, yaitu besarnya jaringan (network size) atau persepsi bahwa ada
cukup dukungan ketika dibutuhkan dan derajat kepuasan (degree of
satisfaction) terhadap ketersediaan dukungan.
Ada dua pendekatan yang dipakai dalam mengukur dukungan
sosial, yaitu pendekatan melalui pengukuran struktural (structural
measures) dan fungsional (functional support) (Wills dan Fegan dalam
Baum, 2001). Menurut Wills dan Fegan (dalam Baum, 2001) pengukuran
struktural mengukur kuantitas kemapanan (quantity of established),
koneksi sosial regular yang penting (regular social connections that is
important), dan rentang koneksi dengan yang lain dalam komunitas (the
range of connections with different parts of community). Pengukuran
fungsional mengukur kualitas sumber-sumber dukungan sosial yang
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penting (Wills dan Fegan dalam Baum, 2001). Pengukuran ini mencakup
bentuk-bentuk dukungan sosial, yaitu:
a. Emotional support (Dukungan emosi).
Emotional support mengukur kualitas interaksi dengan orang
lain menyangkut emosi atau perasaan yang meliputi adanya orang
yang dapat menjadi tempat berbagi ketika sedih dan takut, orang
yang dapat diajak berbicara tentang segala permasalahan dengan
bebas, dan orang yang mampu mengerti dan menerima kita.
b. Instrumental support (Dukungan instrumental)
Instrumental support mencakup dukungan dalam bentuk
kebendaan, seperti penyediaan bantuan keuangan, transportasi,
perbaikan, mengurus rumah, atau mengurus anak.
c. Informational support (Dukugan informasi)
Informational support mengukur ketersediaan informasi dan
saran serta alternatif tindakan untuk mengatasi permasalahan.
d. Companionship support (Dukungan persahabatan)
Companionship support merupakan bentuk dukungan yang
mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat menyenangkan dan
rekreasional, seperti pergi ke bioskop, acara olah raga, teater, dll.
Dukungan sosial didapat dari interaksi individu dengan orang lain,
diantaranya
a. Keluarga / Orang tua (Chahal dkk, 2003).
Dukungan keluarga menyangkut kombinasi hubungan pertalian
(relationship) dan aktivitas-aktivitas yang membawa efek positif
dan dipandang mendukung (supportive) dan tersedia (available),
selain itu juga menyangkut bantuan secara praktis (practical help).
Dalam penelitian ini, dukungan keluarga lebih difokuskan pada
orang tua sebagai sumber dukungan sosial keluarga.
b. Guru / Sekolah
Sekolah merupakan institusi pendidikan dimana remaja belajar
melalui sistem formal dan merupakan salah satu wadah dimana
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anak menggali kemampuan akademisnya. Dalam mengajar di
sekolah, guru mengacu pada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan) yang mulai diterapkan pada 2010 secara nasional.
Kurikulum ini mensyaratkan adanya guru pembimbing guna
menjalankan program bimbingan dan konseling untuk peserta didik
(Bandono, 2010).
c. Teman sebaya (peer)
Cronk (dalam Schuster dan Ashburn, 1992) mengungkapkan
bahwa remaja menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman
sebaya (peer) dibandingkan dengan orang tua. Selanjutnya
dijelaskan bahwa bersama teman sebaya, remaja belajar apa yang
diharapkan dari teman, membentuk identitas dirinya dengan
membandingkannya dengan teman sebaya, bereksperimen dengan
peran dan tingkah laku, belajar tentang ketrampilan memimpin dan
konformitas, memberi dan menerima dukungan sosial, mempelajari
bagaimana menghadapi kegagalan dan penolakan sosial, mengatasi
masalah interpersonal, dan belajar bagaimana menghargai diri dan
orang lain. Cowie dan Wallace (2000) mengemukakan bahwa
dukungan teman sebaya (peer support) bisa dilakukan dalam dua
bentuk, yaitu emotional support dan dukungan yang menekankan
pada edukasi dan pemberian informasi.

METODE PENELITIAN
1. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah kematangan karir sebagai
variabel kriterium serta kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial
sebagai variabel prediktor. Definisi operasional dari masing-masing
variabel tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kematangan karir
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Kematangan karir adalah tingkat perkembangan karir individu
dan sikap individu dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas
perkembangan pada tiap tahapan, diukur dari aspek kematangan karir
yang sesuai dengan usia individu tersebut.
b. Kebutuhan Aktualisasi Diri
Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan dan hasrat untuk
terus mengembangkan potensi yang dimiliki dan menjadi diri
sepenuhnya sesuai kemampuan diri yang dinilai berdasarkan tingginya
b-values atau kebutuhan akan nilai-nilai being.
c. Dukungan Sosial
Dukungan sosial adalah besarnya bentuk dukungan yang
diterima dari orang tua, guru atau sekolah, dan teman (peer) yang
dapat membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi.
2. Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA
N 2 Klaten yang terdiri dari sembilan kelas. Penelitian ini menggunakan
dua kelas untuk pelaksanaan uji coba dengan total responden 59 siswa
dan tiga kelas penelitian dengan total responden 89 siswa. Teknik
pengambilan sampel penelitian dilakukan secara random dengan teknik
cluster random sampling. Uji coba dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12
September 2011. Uji coba dilakukan di dua kelas XII yaitu kelas XII IPA
1 dan kelas XII IMERSI. Sementara proses pengumpulan data dilakukan
pada tanggal 28 September 2011 untuk mengumpulkan data siswa kelas
XII IPA 2, 29 september 2011 untuk mengumpulkan data siswa kelas XII
IPA 4, dan 1 Oktober 2011 untuk mengumpulkan data siswa kelas XII
IPS 2.
3. Alat Ukur
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga
skala yaitu skala kematangan karir, skala kebutuhan aktualisasi diri, dan
skala dukungan sosial. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala
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model Likert, terdiri atas pernyataan-pernyataan dengan menggunakan
lima pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), netral (N), tidak
sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Penilaian aitem favourable
bergerak dari skor 5 (sangat sesuai), 4 (sesuai), 3 (netral), 2 (tidak sesuai),
1 (sangat tidak sesuai), sedangkan penilaian aitem unfavourable bergerak
dari skor 1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (netral), 4 (tidak sesuai), dan 5
(sangat tidak sesuai).
Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Corrected
Total Item Corellation, sedangkan uji reliabilitas dalam penelitian ini
menggunakan formula Alpha Cronbach, yang akan diolah menggunakan
program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16. 00 for
windows.
Skala kematangan karir terdiri atas 28 aitem valid dengan koefisien
reliabilitas 0,880. Skala kebutuhan aktualisasi diri terdiri atas 29 aitem
valid dengan koefisien reliabilitas 0,757. Skala dukungan sosial terdiri
atas 25 aitem valid dengan koefisien reliabilitas 0,852.
4. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk
melakukan pengujian dan pembuktikan secara statistik hubungan antara
kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial secara bersama-sama
dengan kematangan karir. Sementara untuk mengetahui hubungan tiaptiap variabel prediktor (kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial)
dengan kematangan karir, digunakan uji korelasi parsial. Perhitungan
analisis data dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program
Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16.00 for windows.

HASIL PENELITIAN
1. Hasil Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
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Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu
dengan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik
menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini normal. Hal
ini terlihat dari grafik histogram yang berbentuk menyerupai lonceng
sempurna serta pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di
sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sementara
itu, uji normalitas secara statistik juga menunjukkan hasil yang sama.
Uji

normalitas

secara

statistik

dilakukan

menggunakan

Uji

Kolmogorov-Smirnov. Data residual dikatakan terdistribusi secara
normal jika nilai Asymp. Sig bernilai > 0,05. Uji KolmogorovSmirnov dalam penelitian ini menunjukkan nilai Asymp. Sig yaitu
0,841 > 0,05 yang berarti data tersebut memenuhi syarat normalitas.
b. Uji Linieritas
Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan analisis Tabel
ANOVA. Model dikatakan sudah benar atau linier jika nilai F dari
hasil penelitian (Fhitung) lebih besar dari Ftabel atau p-value pada Sig
lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis Tabel ANOVA menunjukkan
spesifikasi model sudah benar atau linier yang terlihat dari p-value
< 0,05 baik pada kebutuhan aktualisasi diri terhadap kematangan karir
maupun pada dukungan sosial terhadap kematangan karir.
c. Uji Multikolinearitas
Model regresi dikatakan terbebas dari multikolinieritas jika memiliki
nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji
multikolinieritas menunjukkan kedua variabel bebas, baik kebutuhan
aktualisasi diri maupun dukungan sosial, memiliki nilai Tolerance
0,859 (> 0,1) dan VIF 1,164 (< 10) sehingga dapat disimpulkan tidak
terdapat multikolinieritas antarvariabel bebas dalam model regresi.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin-Watson. Deteksi
autokorelasi ialah dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW). Jika
nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4 – du, maka
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dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji DurbinWatson pada penelitian ini menunjukkan nilai DW 1,767 yang berarti
lebih besar dari du 1,701 dan kurang dari 4 – 1,701 sehingga tidak
terjadi autokorelasi/
e. Uji Heterokedastisitas
Sebuah model regresi dikatakan bebas dari heterokedastisitas jika
titik-titik pada grafik scatterplots menyebar secara acak serta tersebar
baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji
heterokedastisitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model
regresi ini bebas dari heterokedastisitas, seperti ditunjukkan pada
gambar berikut:

Gambar 1. Uji Heterokedastisitas dengan Grafik Scatterplots

2. Hasil Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi
Berganda untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan aktualisasi diri
dan dukungan sosial secara bersama-sama dengan kematangan karir, serta
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analisis Korelasi Parsial untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan
aktualisasi diri dengan kematangan karir dan hubungan antara dukungan
sosial dengan kematangan karir.
Pada pengujian dengan analisis regresi berganda, kesimpulan ada
atau tidaknya hubungan yang signifikan terlihat dari p-value pada kolom
Sig dan F

hitung.

Jika p-value < 0,05 berarti terdapat hubungan yang

signifikan, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, jika F

hitung

>F

tabel

berarti terdapat hubungan yang signifikan, demikian pula sebaliknya.
Berdasarkan hasil Uji Analisis Regresi Berganda diketahui p-value
sebesar 0,000 atau p-value < 0,05 dan F hitung sebesar 19.365 atau F hitung >
F tabel (3,10) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif
dan signifikan antara kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial
secara bersama-sama dengan kematangan karir.
Selain itu diketahui pula bahwa variabel kebutuhan aktualisasi diri
dan dukungan sosial secara bersama-sama menyumbang sebesar 0,311
atau 31,1% terhadap variabel kematangan karir, sisanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain. Angka tersebut ditunjukkan dalam kolom R Square.
Keeratan hubungan antara variabel kebutuhan aktualisasi diri dan
dukungan sosial secara serentak dengan variabel kematangan karir dapat
dilihat pada kolom R, yaitu sebesar 0,557.
Hasil pengujian dengan korelasi parsial menunjukkan p-value
sebesar 0.000 untuk hubungan kebutuhan aktualisasi diri dengan
kematangan karir atau p-value < 0,05 sehingga dapat disimpulkan
terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebutuhan aktualisasi diri
dengan kematangan karir. Sementara itu, hubungan antara dukungan
sosial dengan kematangan karir ditunjukkan dengan p-value sebesar 0,027
atau p-value < 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif
dan signifikan antara dukungan sosial dengan kematangan karir.
Koefisien korelasi antara kebutuhan aktualisasi diri dengan
kematangan karir (rx1y) adalah sebesar 0,456. Hal ini menunjukkan
hubungan yang sedang dan positif antara antara kebutuhan aktualisasi diri
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dengan kematangan karir. Sementara koefisien korelasi antara dukungan
sosial

dengan

kematangan

karir

(rx2y)

adalah

sebesar

0,206,

menunjukkan hubungan yang rendah dan positif antara dukungan sosial
dengan kematangan karir.

Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda
menunjukkan p-value pada kolom sig sebesar 0,000 atau p-value < 0,05
dan F

hitung

sebesar 19,365 atau F

hitung

> F

tabel

(3,10). Hal ini berarti

terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebutuhan aktualisasi diri
dan dukungan sosial secara bersama-sama dengan kematangan karir. Hal
ini sejalan dengan pandangan teori belajar sosial Mitchell dkk (dalam
Manrihu, 1988), yang mengemukakan bahwa terdapat faktor dari dalam
dan luar yang mempengaruhi kematangan karir yaitu diantaranya
kemampuan khusus yang dimiliki individu dan interaksi individu dengan
lingkungan

sekitar.

Keinginan

individu

untuk

memaksimalkan

kemampuan khusus yang dimiliki berkaitan dengan tingginya kebutuhan
aktualisasi diri yang dimiliki. Sementara interaksi individu dengan
lingkungan dapat terlihat dengan seberapa besar dukungan sosial yang
diterima dari lingkungan sekitar yakni orang tua, guru, dan teman sebaya
(peer), yang bisa membantu individu menghadapi kesulitan yang
dihadapi.
Hasil uji sumbangan variabel kebutuhan aktulisasi diri dan
dukungan sosial dengan variabel kematangan karir ditunjukkan pada
kolom R square yaitu sebesar 0,311. Angka ini berarti bahwa kebutuhan
aktualisasi diri dan dukungan sosial menyumbang sebesar 31,1% terhadap
kematangan karir. Sementara itu, 68,9% sisanya dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain. 68,9% tersebut mungkin di antaranya ialah faktor
inteligensi, locus of control, harga diri, keadaan demografik dan keadaan
sosioekonomi (King dalam Levinson, 1998). Keeratan hubungan antara
variabel kebutuhan aktulisasi diri dan dukungan sosial dengan variabel
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kematangan karir berada pada level sedang, terlihat dari nilai R sebesar
0,557 (Muhidin dan Abdurrahman, 2007)
Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis menggunakan korelasi
parsial yang pertama menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan
signifikan antara kebutuhan aktualisasi diri dengan kematangan karir. Hal
ini ditunjukkan dengan p-value pada kolom significance sebesar 0,000
atau p-value < 0,05. Selain itu koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar
0,456 dan berada dalam kategori sedang, membuktikan bahwa kebutuhan
aktualisasi diri memberikan kontribusi yang sedang pada kematangan
karir seseorang.
Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan sebagai landasan dalam
penelitian ini seperti yang diungkapkan Levinson (1998) bahwa
karakteristik khusus individu mempengaruhi kematangan karir seseorang.
Karakteristik khusus dengan kata lain mengarah pada kekhasan yang ada
pada individu yang dapat berbeda antara satu individu dengan yang lain.
Bakat merupakan salah satu bentuk kekhasan yang ada pada individu,
karena bakat antara satu individu belum tentu sama dengan yang lain
(Sobur, 2003). Super (dalam Savickas, 2002) mengungkapkan bahwa
pada tahapan exploration, individu selain membuat pilihan karir yang
lebih spesifik juga mulai mengaktualisasikan pilihan tersebut ke dalam
tindakan yang nyata. Sebelum membuat keputusan dan menerapkannya
secara nyata, maka individu perlu mengetahui terlebih dahulu pilihan
karir yang cocok dengan minat dan bakat.
Selanjutnya, hasil uji korelasi yang kedua juga menunjukkan
bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial
dengan kematangan karir individu. Hal ini terlihat pada p-value pada
kolom significance yang menunjukkan angka 0,027 atau dengan kata lain
p-value < 0,05. Sementara koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar
0,206 dan berada di kategori rendah (Muhidin dan Abdurrahman, 2007).
Menurut Muhidin dan Abdurrahman (2007), walaupun berada pada
kategori rendah, namun hasil ini masih dapat digunakan untuk
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menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diterima mempengaruhi
kematangan karir individu karena koefisien korelasinya berada di atas 0,2.
Hasil pengujian tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan
Levinson (1998) bahwa pengalaman terkait lingkungan mempengaruhi
kematangan karir seseorang. Pengalaman individu terkait lingkungan
didasarkan pada interaksi dengan orang lain di sekitar individu yang
bersangkutan, yang dalam hal ini difokuskan pada orang tua, guru, dan
teman sebaya (peer group). Interaksi individu dengan lingkungan sekitar
dapat berupa dukungan sosial yang dapat membantu individu mengatasi
masalah yang dihadapi (Wills dan Fegan, 2001). Menurut Sanderson
(2001), dukungan sosial yang diterima individu, terutama remaja, entah
itu dari keluarga, teman, maupun lingkungan yang lain, menunjukkan
adanya penghargaan terhadap diri individu sehingga dapat merasakan
adanya rasa aman dan nyaman untuk melangkah ke jenjang berikutnya.
Berdasarkan kategorisasi responden terlihat bahwa dari 89
responden, 66% diantaranya memiliki kematangan karir yang tinggi dan
sisanya sebesar 34% memiliki kematangan karir yang sedang. Sementara
80 responden atau sebesar 90% memiliki kebutuhan aktualisasi diri pada
tingkat tinggi, dan 10% sisanya memiliki kebutuhan aktualisasi diri yang
sedang. Sebanyak 61 responden atau sebesar 69% menerima dukungan
sosial yang tinggi, sementara sisanya sebesar 31% mendapat dukungan
sosial dalam taraf sedang.
Sesuai hasil penelitian diketahui bahwa responden penelitian
mayoritas memiliki kematangan karir yang tinggi. Kebutuhan aktualisasi
diri dan dukungan sosial baik secara bersama-sama maupun terpisah
secara signifikan mempengaruhi kematangan karir individu. Semakin
tinggi kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial yang diterima
membantu individu mencapai kematangan karir yang diharapkan,
demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang
menyebutkan ada hubungan positif antara kebutuhan aktualisasi diri dan
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dukungan sosial secara bersama-sama maupun terpisah terhadap
kematangan karir.
Hasil penelitian ini hanya dapat digeneralisasikan pada populasi
penelitian saja, yaitu siswa kelas XII karena alat ukur dalam penelitian ini
diperuntukkan bagi siswa kelas XII. Penerapan hasil penelitian untuk
populasi yang lebih luas dengan karakteristik yang berbeda, memerlukan
penelitian lebih lanjut. Pengembangan penelitian lebih lanjut juga
memerlukan disertakannya variabel-variabel lain yang belum terdapat
dalam penelitian ini agar dapat diketahui variabel apa yang paling
berpengaruh dengan kematangan karir. Selain itu, penggunaan teori-teori
yang lebih banyak dan hasil-hasil penelitian yang lebih mutakhir, serta
penyusunan alat ukur yang lebih baik, juga diperlukan agar hasil
penelitian lebih valid dan reliabel.

PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara
kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial dengan kematangan karir.
Kebutuhan aktualisasi diri dan dukungan sosial secara bersama-sama
menyumbang sebesar 31,1% terhadap kematangan karir. Sementara
secara parsial terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebutuhan
aktualisasi diri dengan kematangan karir dan antara dukungan sosial
dengan kematangan karir. Sumbangan relatif kebutuhan aktualisasi diri
terhadap kematangan karir sebesar 78% dan sumbangan relatif dukungan
sosial terhadap kematangan karir sebesar 22%. Sedangkan sumbangan
efektif kebutuhan aktualisasi diri terhadap kematangan karir sebesar 24%
dan sumbangan efektif dukungan sosial terhadap kematangan karir
sebesar 7%.
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2. Saran
a.

Bagi remaja akhir, khususnya kelas XII, yang belum memiliki
gambaran akan masa depan agar mulai merencanakan pilihan karir
dengan baik. Individu hendaknya lebih menyadari mengenai bakat
dan kemampuan yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan dan
diaplikasikan pada bidang yang dikehendaki. Individu juga
hendaknya mengembangkan interaksi yang luas dan berkualitas
karena pada dasarnya individu membutuhkan dukungan baik dari
orang tua, guru, maupun teman. Dukungan sosial ini akan dapat
membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga akan
lebih baik jika individu lebih banyak menggali informasi dan
berdiskusi mengenai pilihan karir tidak hanya dengan teman, tapi
juga dengan orang tua dan guru.

b.

Bagi guru atau institusi pendidikan agar lebih memperhatikan siswa,
khususnya siswa kelas XII. Siswa pada tahapan ini memerlukan
informasi lebih banyak terkait masa depan, khususnya mengenai
spesifikasi karir, sehingga akan lebih baik apabila guru, khususnya
guru BK, membantu siswa mendapatkan informasi yang dibutuhkan
serta menjawab kebingungan siswa terkait karir atau pekerjaan yang
akan dipilih. Hal ini dapat dicapai dengan mengupayakan program
bimbingan karir dengan baik sejak awal.

c.

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema ini agar
dapat memasukkan variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam
penelitian ini, sehingga dapat diketahui sumbangan variabel-variabel
tersebut terhadap kematangan karir, membangun landasan teori yang
lebih lengkap disertai hasil-hasil penelitian terbaru agar dapat
merumuskan hipotesis dengan lebih baik, serta menyusun atau
menggunakan alat ukur yang memiliki tingkat validitas dan
reliabilitas yang lebih tinggi daripada alat ukur yang digunakan
dalam penelitian ini.
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