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GUIDE INTERVIEW 

Interviewer  :  

Hari   : 

Tanggal  : 

Pukul   : 

Lokasi   : 

Informan  : 

Alat pengumpul data : 

 

TUJUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

1. Apakah pengambilan keputusan anda 

menyelesaikan kebimbangan anda saat 

memilih jurusan ? 

 

2. Adakah masalah lain yang terselesaikan 

bersamaan dengan pengambilan keputusan 

anda ? 

 

3. Jika ada masalah lain yang terselesaikan 

bersamaan dengan pengambilan keputusan 

anda,  adakah hubungannya dengan keputusan 

anda dalam memilih jurusan ? 

 

 

 

DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH JURUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

1. Apakah keputusan anda memilih jurusan ini 

sesuai fikiran anda sendiri ? dan apakah anda 

sudah mempertimbangkan kemampuan anda ? 

 

2. Apakah yang meyakini anda dalam mengambil 

keputusan ? 

 

 Apakah anda juga mengetahui konsekuensi dari 

keputusan yang anda ambil ? 

 

3. Apakah anda mencari informasi tentang jurusan 

tersebut sebelum mengambil keputusan ? 

 

 Jika iya , apakah anda mendapatkan informasi 

tersebut dari satu sumber saja ? 

 

4. Apakah anda pernah melihat/ menemui kejadian 

bermasalah dalam memilih jurusan ? 

 

 Jika anda pernah , apakah hal tersebut  



mempengaruhi anda dalam mengambil 

keputusan memilih jurusan ? 

 Apakah anda pernah mengalaminya sendiri 

kebimbangan dalam memilih jurusan ? 

 

5. Apakah pengambilan keputusan anda 

dipengaruhi oleh orang yang berpengaruh bagi 

diri anda ? 

 

 

 

FACTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

DALAM MEMILIH JURUSAN 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

1. Apakah keinginan anda dahulu masuk ke SMK?  

 Kenapa anda memilih SMK ?  

 Bagaimana pendapat anda mengenai anggapan 

masyarakat bahwa SMA lebih mampu bersaing 

di perguruan tinggi daripada SMK ?  

 

 Apakah pilihan ini sesuai dengan keinginan 

anda ?  

Jika tidak sesuai, apa yang anda lakukan ? 

 

2. Jurusan apa yang anda inginkan dulu ?  

 Kenapa anda memilih jurusan itu ?  

 Apakah tujuan anda memilih jurusan itu ?  

 Apa yang anda harapkan dari jurusan itu ?  

 Apakah anda memilih jurusan dari beberapa 

pilihan yang paling anda inginkan ? 

 

 Apakah anda berfikir keras untuk memilih 

jurusan tersebut ? 

 

 Seperti apa penilaian anda terhadap jurusan 

yang anda pilih sekarang ? 

 

 Apakah sudah sesuai dengan keinginan anda ?  

 Apakah sesuai dengan bakat dan kemampuan 

anda ? 

 

3. Apakah pemilihan jurusan tersebut dengan 

pertimbangan keuangan orang tua anda ? 

 

 Apakah pemilihan jurusan tersebut 

mempertimbangkan pemanfaatan waktu anda ? 

 

 Apakah anda yakin dan mampu menjalani 

sampai selesai ? 

 

4. Apakah pacar mempengaruhi keputusan anda 

memilih jurusan ? 

 

 Apakah saudara kandung berperan dalam  



pemilihan jurusan anda ? 

 Apakah teman anda berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

 

 Apakah orang tua berpengaruh dalam pemilihan 

jurusan anda  ? 

Apakah orang tua juga memberikan arahan ? 

 

 Apakah guru di sekolah anda terdahulu pernah 

memberikan arahan tentang jurusan yang ada di 

sekolah lanjutan ? 

 

 Apakah BK di sekolah anda terdahulu pernah 

memberikan arahan tentang jurusan yang ada di 

sekolah lanjutan ? 

 

 Apakah lingkungan anda juga berpengaruh 

dalam pemilihan jurusan anda ? 

 

 Apakah anda pernah mengikuti tes psikologi 

untuk pemilihan jurusan ? 

 

 Jika iya , bagaimana hasil dari tes tersebut ?  

apakah sesuai dengan apa yang anda inginkan ? 

 

 Apakah keputusan anda sesuai dengan hasil tes 

tersebut atau dengan keputusan sendiri ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar pertanyaan tentang Tujuan pengambilan keputusan 

1. Apakah pengambilan keputusan anda menyelesaikan kebimbangan anda saat 

memilih jurusan ?  

2. Adakah masalah lain yang terselesaikan bersamaan dengan pengambilan 

keputusan anda ?  

3. Jika ada masalah lain yang terselesaikan bersamaan dengan pengambilan 

keputusan anda,  adakah hubungannya dengan keputusan anda dalam 

memilih jurusan ? 

Daftar pertanyaan tentang dasar pengambilan keputusan  

4. Apakah keputusan anda memilih jurusan ini sesuai fikiran anda sendiri ? dan 

apakah anda sudah mempertimbangkan kemampuan anda ? 

5. Apakah yang meyakini anda dalam mengambil keputusan ? 

6. Apakah anda juga mengetahui konsekuensi dari keputusan yang anda ambil ? 

7. Apakah anda mencari informasi tentang jurusan tersebut sebelum mengambil 

keputusan ? 

8. Jika iya , apakah anda mendapatkan informasi tersebut dari satu sumber saja ? 

9. Apakah anda pernah melihat/ menemui kejadian bermasalah dalam memilih 

jurusan ? 

10. Jika anda pernah , apakah hal tersebut mempengaruhi anda dalam mengambil 

keputusan memilih jurusan ? 

11. Apakah anda pernah mengalaminya sendiri kebimbangan dalam memilih 

jurusan ? 



12. Apakah pengambilan keputusan anda dipengaruhi oleh orang yang 

berpengaruh bagi diri anda ? 

Daftar pertanyaan tentang factor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan 

13. Apakah keinginan anda dahulu masuk ke smk ? 

14. Kenapa anda memilih SMK ? 

15. Bagaimana pendapat anda mengenai anggapan masyarakat bahwa SMA lebih 

mampu bersaing di perguruan tinggi daripada SMK ?  

16. Apakah pilihan ini sesuai dengan keinginan anda ? Jika tidak sesuai, apa yang 

anda lakukan ? 

17. Jurusan apa yang anda inginkan dulu ? 

18. Kenapa anda memilih jurusan itu ? 

19. Apakah tujuan anda memilih jurusan itu ? 

20. Apa yang anda harapkan dari jurusan itu ? 

21. Apakah anda memilih jurusan dari beberapa pilihan yang paling anda 

inginkan ? 

22. Apakah anda berfikir keras untuk memilih jurusan tersebut ? 

23. Seperti apa penilaian anda terhadap jurusan yang anda pilih sekarang ? 

24. Apakah sudah sesuai dengan keinginan anda ? 

25. Apakah sesuai dengan bakat dan kemampuan anda ? 

26. Apakah pemilihan jurusan tersebut dengan pertimbangan keuangan orang tua 

anda ? 



27. Apakah pemilihan jurusan tersebut mempertimbangkan pemanfaatan waktu 

anda ? 

28. Apakah anda yakin dan mampu menjalani sampai selesai ? 

29. Apakah pacar mempengaruhi keputusan anda memilih jurusan ? 

30. Apakah saudara kandung berperan dalam pemilihan jurusan anda ? 

31. Apakah teman anda berpengaruh dalam pemilihan jurusan anda ? 

32. Apakah orang tua berpengaruh dalam pemilihan jurusan anda  ? 

33. Apakah orang tua juga memberikan arahan ? 

34. Apakah guru di sekolah anda terdahulu pernah memberikan arahan tentang 

jurusan yang ada di sekolah lanjutan ? 

35. Apakah BK di sekolah anda terdahulu pernah memberikan arahan tentang 

jurusan yang ada di sekolah lanjutan ? 

36. Apakah lingkungan anda juga berpengaruh dalam pemilihan jurusan anda ? 

37. Apakah anda pernah mengikuti tes psikologi untuk pemilihan jurusan ? 

38. Jika iya , bagaimana hasil dari tes tersebut ?  apakah sesuai dengan apa yang 

anda inginkan ? 

39. Apakah keputusan anda sesuai dengan hasil tes tersebut atau dengan 

keputusan sendiri ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara pertama Wakil Kepala Konselor 

 

Interviewer  : Cicik Tyasasi 

Hari   : Selasa 

Tanggal  : 3 Desember 2013 

Pukul   : 09.00 WIB 

Lokasi   : Ruangan Bimbingan Konseling SMKN 2 Malang 

Informan  : Drs. Yahya Hasyim ( wakil kepala BK ) 

Alat Pengumpul data : Catatan 

 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1. Permisi bapak, apakah benar bapak 

yang bertanggung jawab di BK 

SMKN 2 malang ? 

Begini mbak , sebenarnya saya ini 

wakil kepala BK . ada yang bisa kami 

bantu mbak 

2. Apakah di SMKN 2 Malang ini ada 

kasus atau permasalahan yang 

sering dikeluhkan siswa kepada 

pihak BK pak ? khususnya dari 

siswa yang duduk di kelas X 

Kalau masalah itu coba samean 

tanyakan ke Guru BK yang 

bertanggung jawab di masing-masing 

kelas mbak supaya lebih jelas, smean 

bisa menanyakan kepada bu titik yang 

ruangannya ada didepan ruangan ini. 

Silahkan mbak ,, 

3. Terima kasih pak Yahya… Iya mbak sama-sama, kalau ada perlu 

bisa dianyakan mbak, jangan sungkan-

sungkan. 

Keterangan : 

 

W1 = wawancara pertama 

K1   = konselor 1 

2     = pertanyaan nomor 2 

 

Wawancara kedua pada konselor 1 

 

Interviewer  : Cicik Tyasasi 

Hari   : Selasa 

Tanggal  : 3 Desember 2013 

Pukul   : 09.30 WIB 

Lokasi   : Ruangan Bimbingan Konseling SMKN 2 Malang 

Informan  : Titik Hendrawati 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1. Permisi bu, saya ingin menanyakan Rata-rata siswa baru itu tidak banyak 



seputar permasalahan siswa kelas 

X?  

membuat masalah yang melanggar 

mbak, biasanya masalah yang sering 

dikeluhkan siswa itu seputar jurusan 

yang sekarang. 

2. Siswa jurusan apa ya bu yang 

banyak mengeluhkan jurusan yang 

dijalani sekarang ? 

Dari pantauan  BK yang sering 

mengeluhkan hal tersebut adalah siswa 

jurusan PS mbak , kalau jurusan yang 

lainnya itu siswa sudah mantap dan 

tidak pernah mengeluhkan itu mbak. 

(W1.K1.2)  

3. Begitu ya bu , apakah saya bisa 

mendapatkan informasi tentang 

siapa saja yang mengeluhkan itu bu 

? 

Bisa mbak, tapi saya tidak bertanggung 

jawab atas kelas PS , saya bertanggung 

jawab atas kelas JSB (jasa boga) mbak. 

Mbak bisa menghubungi pak Arif, 

beliau yang bertanggung jawab atas 

kelas PS mbak 

4. Iya bu titik , terima kasih bu 

informasinya .. 

Iya mbak , samean tanyakan ke 

Pak.Arif supaya lebih jelas mbak. 

Keterangan : 

 

W1 = wawancara pertama 

K1   = konselor 1 

2     = pertanyaan nomor 2 

 

Wawancara ketiga pada konselor 2 

Interviewer  : Cicik Tyasasi 

Hari   : Selasa 

Tanggal  : 3 Desember 2013 

Pukul   : 10.00 WIB 

Lokasi   : Ruangan Bimbingan Konseling SMKN 2 Malang 

Informan  : Arif Rohman  

No PERTANYAAN JAWABAN 

1. Permisi Pak.Arif , apakah bapak 

yang bertanggung jawab atas kelas 

X PS ? 

Iya mbak benar , saya yang 

bertanggung jawab atas kelas PS. Ada 

yang bisa kami bantu mbak ? 

 

2. Begini pak, dari informasi yang 

diberikan oleh bu titik , ada siswa 

yang mengeluhkan tentang jurusan 

yang sudah dipilihnya tetapi 

keluhan tersebut biasanya datang 

Iya mbak , ada saja siswa saya yang 

masih galau dengan jurusan yang 

dipilihnya. Ada beberapa siswa yang 

paling sering mengeluhkan itu mbak. 

Kebetulan siswa tersebut berada di 



dari jurusan PS , karena jurusan 

yang lainnya siswa sudah mantap. 

Apakah ada siswa bapak yang 

pernah mengeluhkan tentang 

jurusannya kepada bapak?   

kelas X PS 3 , dan saya yang menjadi 

penanggung jawab kelas tersebut. 

(W1.K2.2) 

 

3. Bolehkah saya meminta daftar 

nama-nama siswa yang 

mengeluhkan jurusannya kepada 

bapak ? 

Iya boleh mbak, samean tunggu 

sebentar ya, saya cek dulu daftar 

kunjungan BK. Sekitar ada 5 siswa 

mbak yang masih galau dengan 

jurusannya mbak 

4 Apakah yang sudah dilakukan 

pihak BK untuk mengatasinya pak 

? 

Dari pihak sekolah sudah melakukan 

sesuai prosedur mbak untuk membantu 

mengatasi keluhan siswa misalnya 

dengan memberikan semangat dan 

konsultasi kepada guru mata pelajaran 

yang bersangkutan sehingga sekolah 

tetap memperhatikan dan memberi 

semangat kepada siswa untuk tetap 

berusaha menjalani jurusan yang 

dipilihnya  

5. Apakah boleh meminta nomor 

telepon siswa yang bersangkutan 

pak, supaya saya bisa melakukan 

pendekatan dengan adik-adik. 

Boleh-boleh mbak, nanti samean janjian 

sama adek-adek biar enak mbak. 

Keterangan : 

W1 = wawancara pertama 

K2   = konselor 2 

2     = pertanyaan nomor 2 

 

Wawancara awal dengan semua subyek 

No. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Dek , apakah smean semua bersedia 

memberikan informasi yang sebenar-

benarnya tentang jurusan yang adik 

pilih ? 

Iya mbak kita mau kok mbak. Kita 

malah seneng mbak 

(WSS.1) 

2. Bagaimana kalau jadwal ketemu 

nanti adek-adek yang tentukan 

supaya tidak mengganggu aktivitas 

adik-adik yang lainnya ? 

Iya mbak, gampang nanti kita janjian 

aja mbak. Nanti kita sms-an ya mbak 

 

Keterangan : 

WSS = wawancara semua subyek 

1       = pertanyaan nomor 1 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Interviewer  : Cicik Tyasasi 

Hari   : Sabtu 

Tanggal  : 18 Januari 2014 

Pukul   : 14.05 – selesai 

Lokasi   : Taman belakang ruangan konseling di SMKN 2 Malang 

Informan  : Risma Istiarofah 

Alat pengumpul data : recorder dan catatan 

 

TUJUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 

1. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

memilih jurusan 

menyelesaikan 

kebimbangan anda ? 

 

lho kan aku kan aslie nggak 

suka sama jurusan ini mbak, 

gak tau mulai pertama kali 

pingin masuk SMK sini itu 

juga dsini itu pengen 

ngambil jurusan KPR 

soalnya saya suka IPA lha 

tapi ternyata itu jurusannya 

akhirnya kegeser ke PS kan 

tingginya kurang, lha itu tuh 

akhirnya sampek sekarang 

ya gak tau apa-apa tentang 

PS (tidak runtut) 

 

2. Adakah masalah lain 

yang terselesaikan 

bersamaan dengan 

pengambilan 

keputusan anda 

memilih jurusan ? 

Hmm, kalo ibuk sih santai 

aja ngikutin (diam dulu 

sambil lihat-lihat ke atas) 

Subyek 

menyelesaikan 

keinginannya yang 

didukung keinginan 

ibunya 

“kalo ibuk sih santai 

aja ngikutin” 

*T1.O1.P2 

* T2.O1.P2 

Adakah masalah lain 

yang terselesaikan 

dengan pengambilan 

keputusan anda 

memilih jurusan ? 

 

 

Ya itu tadi mbak, keinginan 

saya kan sama dengan 

keinginan ibuk jadi ya ibu 

saya ikut mendukung 

 

Subyek 

menyelesaikan 1 

masalah dalam 

pemilihan jurusan 

yaitu keinginan 

subyek dan keinginan 

ibunya terpenuhi 

3. Jika ada masalah lain 

yang terselesaikan 

kalok ibuk kan kepinginnya 

milih jurusan KPR ya aku 

 



bersamaan dengan 

pengambilan 

keputusan anda,  

tadakah hubungannya 

dengan keputusan 

anda dalam memilih 

jurusan ? 

juga suka KPR itu, tapi ayah 

bilangnya klo mending di 

SMK 1 aja ngambil 

akuntansi lha tapi 

masalahnya itu , aku 

sukaknya pengen jadi 

perawat bukan kayak 

administrasi gt. Pokok yang 

berbau dokter (runtut). 

Keterangan: 

 

T1.O1.P2  

 

T1  = wawancara pertama tentang tujuan pengambilan keputusan 

O1 = orang pertama 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH JURUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 

1a Apakah keputusan 

anda memilih jurusan 

ini sesuai fikiran anda 

sendiri ? 

Endak, dibantu orang tua, 

 

Subyek memilih 

dibantu orang tua 

“dibantu orang tua” 

*D1.O1.P1a 

* D2.O1.P1a 

Orang tua yang mana 

yang membantu 

keputusan anda 

memilih jurusan ini? 

 

Ya dibantu ibuk saya 

mbak. Hehe (kontak mata 

dengan peneliti) 

 

Keputusan subyek 

memilih jurusan 

dibantu oleh ibunya 

1b apakah anda sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan anda ? 

sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan tah mbak 

Subyek sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan 

“sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan tah kak” 

*D1.O1.P1b 

* D2.O1.P1b 

Kemampuan seperti 

apa yang anda 

pertimbangkan ? 

 

Ya kemampuan saya di 

bidang kesehatan kak , 

saya suka IPA soalnya 

(melihat obyek lain) 

 

Subyek sudah 

mempertimbangkan 

kemampuannya 

dibidang kesehatan 

dengan dukungan 

kesukaan pada mata 



pelajaran IPA 

2a Apakah yang 

meyakini anda dalam 

mengambil keputusan? 

Soalnya gak ada pilihan 

lagi mbak (dengan 

menatap taman) 

 

2b Apakah anda juga 

mengetahui 

konsekuensi dari 

keputusan yang anda 

ambil ? 

Tahu, kalo aku 

mengambil jurusan PS, 

lho kan apa namanya klo 

ambil jurusan PS itu 

disuka-sukain aja, trus 

akibatnya kalok di masa 

yang akan datang berarti 

kerjaku mengarah ke 

panti jompo, di TK juga 

bisa, di rumasakit juga 

bisa 

Subyek tahu 

konsekuensi dari 

keputusannya 

“akibatnya kalok di 

masa yang akan datang 

berarti kerjaku 

mengarah ke panti 

jompo, di TK juga bisa, 

di rumasakit juga bisa  

*D1.O1.P2b 

 

3a Apakah anda mencari 

informasi tentang 

jurusan tersebut 

sebelum mengambil 

keputusan ? 

Belum mbak 

  

Subyek tidak mencari  

informasi 

“Belum mbak” 

*D1.O1.P3a 

* D2.O1.P3a 

Apakah anda mencari 

informasi tentang 

jurusan tersebut 

sebelum mengambil 

keputusan ? 

 

Hehe tidak cari info mbak 

saya  

 

Subyek tidak mencari 

informasi sebelum 

mengambil keputusan 

3b Jika iya , apakah anda 

mendapatkan 

informasi tersebut dari 

satu sumber saja ? 

-  

4a Apakah anda pernah 

melihat/ menemui 

kejadian bermasalah 

dalam memilih 

jurusan? 

Tahu mbak  

4b Jika anda pernah , 

apakah hal tersebut 

mempengaruhi anda 

dalam mengambil 

keputusan memilih 

jurusan ? 

Tidak berakibat dan tidak 

ada pengaruhnya 

Subyek tidak 

terpengaruh 

“Tidak berakibat dan 

tidak ada pengaruhnya” 

*D1.O1.P4b 

* D2.O1.P4b 

Apa benar kejadian 

bermasalah tadi tidak 

mempengaruhi anda ? 

 

Iya enggak lah mbak, 

saya biasa saja mbak gak 

ada pengaruh apa-apa 

mbak (menatap peneliti) 

 

Subyek tidak 

terpengaruh masalah 

orang lain dalam 

mengambil keputusan  



4c Apakah anda pernah 

mengalaminya sendiri 

kebimbangan dalam 

memilih jurusan ? 

Iya, lho kan karena ndak 

tau PS trus dari sini 

ketrimanya PS malah jadi 

bingung padahal kan aku 

ndak pernah tau apa PS 

itu, yang tak pikirkan dari 

dulu itu ya juga pengen 

masuk sini pengen masuk 

KPR itu saja, ndak pernah 

tau apa itu PS  

 

5. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

dipengaruhi oleh 

orang yang 

berpengaruh bagi diri 

anda ? 

iyaa, saya didukung ibu 

saya mbak  

(menatap peneliti) 

Subyek dipengaruhi 

oleh ibunya 

“iyaa, saya didukung 

ibu saya mbak” 

*D1.O1.P5 

Keterangan: 

 

D1.O1.P2  

 

D1  = wawancara pertama tentang dasar pengambilan keputusan 

O1 = orang pertama 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

 

FACTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN DALAM MEMILIH JURUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keinginan anda 

dahulu masuk ke SMK? 

Iya, pengen ke SMK 

(menatap obyek lain) 

 

1b Kenapa anda memilih 

SMK ? 

Karena kalok SMK kan 

bisa langsung kerja, 

kalok kepengen kuliah 

juga bias sambil kerja. 

Karena kalok SMA 

harus kuliah dulu karena 

gak ada ketrampilan  

 

 

1c Bagaimana pendapat anda 

mengenai anggapan 

masyarakat bahwa SMA 

lebih mampu bersaing di 

Mungkin orang2 itu 

nganggep klo SMA itu 

lebih opo….hmm 

(menatap obyek lain) 

 



perguruan tinggi daripada 

SMK ?  

nganu. itu loh mbak ,, 

SMA iku pelajarane iku 

kyok wes .. opo lek 

ngaranii …dijunjung 

tinggi, kalok SMK kan 

kayak banyak jam 

kosong, kayak gak 

pernah terurus kayak gt , 

mngkin org2 itu apa 

berfikir kalok PSG pasti 

ada masalah itu anaknya 

pulang2 pasti ada 

masalah, kalok SMA 

kan gak pernah kayak 

PSG2 gt , jadi sedikit 

ada masalah.  

1d Apakah pilihan ini sesuai 

dengan keinginan anda ?  

 

Endak sesuai,  Jurusan yg diambil 

tidak sesuai 

keinginan 

“endak sesuai” 

*F1.O1.P1d 

* F1.O1.P1d 

Apakah pilihan ini sesuai 

dengan keinginan anda ? 

 

Gini loh mbak, kan saya 

maunya KPR mbak 

asline itu, tapi masuknya 

ke PS mbak 

 

 

Jurusan yang dipilih 

subyek tidak sesuai 

dengan keinginannya 

karena subyek ingin 

ke KPR tetapi 

diterima di jurusan 

PS 

1e Jika tidak sesuai, apa 

yang anda lakukan ? 

mencoba menerima apa 

adanya , terus 

memahami teori yang 

sudah saya ambil 

 

 

2a. Jurusan apa yang anda 

inginkan dulu ?  

KPR / keperawatan , 

 

 

 

2b Kenapa anda memilih 

jurusan itu ? 

Karena cita-cita saya 

menjadi perawat, 

*F1.O1.P2b 

2c. Apakah tujuan anda 

memilih jurusan itu ? 

Ingin masuk dari SMK 

sini kan jurusan 

keperawatan trus 

kuliahnya kepengen 

masuk ke poltek terus 

jadi suster  

 

2d. Apa yang anda harapkan Harapanku bias menjadi  



dari jurusan itu ? lebih baik trus yang 

kedua itu bisa 

memajukan 

perekonomian keluarga 

juga. Hmm 

2e Kenapa anda memilih 

jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Karena saya 

beranggapan kalau PS = 

KPR. Saya gak tau dan 

sudah terlanjur ambil 

ternyata tidak sama. Dari 

dulu gak pernah denger 

PS itu gimana, jadi gak 

ada ancer-ancer 

(menatap obyek lain) 

 

2f Apa tujuan anda memilih 

jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Supaya bias kerja lebih 

layak apalagi ilmu 

psikologi, bias kerja di 

rumah sakit, pengen di 

rumah sakit. Kalau bias 

PS , kalau bisa ya nantik 

kalau di perguruan tinggi 

ambil keperawatan dan 

psikologi 

 

2g. Apa yang anda harapkan 

dari jurusan yang 

sekarang anda jalani ? 

Kedepannya tidak boleh 

bimbang, kalau mau 

ambil jurusan liat dulu, 

biar gak salah pilih. 

 

2h. Apakah anda memilih 

jurusan dari beberapa 

pilihan yang paling anda 

inginkan ? 

Iya opo, pertamae kan 

bingung a mbak, ya tak 

kira perawat dan PS itu 

sama lha tibae danemnya 

ma tinggi orangnya tidak 

memenuhi, saya pikir 

sama ternyata endak 

 

2i. Apakah anda berfikir 

keras untuk memilih 

jurusan tersebut ? 

Iya, hehe  Subyek berfikir keras 

untuk memilih 

jurusan 

“iya, hehe” 

*F1.O1.P2i 

2j. Seperti apa penilaian 

anda terhadap jurusan 

yang anda pilih sekarang 

? 

Menurutku PS itu 

terkadang materinya 

juga membingungkan, 

terkadang juga banyak 

yg bias, tetapi 

Alhamdulillah materinya 

itu bias aku ngerti semua 

 



2k. Apakah sudah sesuai 

dengan keinginan anda ? 

Tidak sesuai mbak,,  Tidak sesuai 

keinginan subyek 

“tidak mbak” 

*F1.O1.P2k 

* F2.O1.P2k 

Apa yang membuat tidak 

sesuai keinginan anda ? 

 

Karena kan saya 

pengennya ke KPR 

mbak tapi masuknya ke 

PS 

 

Keinginan subyek 

tidak sesuai dengan 

kenyataanya 

2l Apakah sesuai dengan 

bakat dan kemampuan 

anda ? 

Tidak.  

3a Apakah pemilihan 

jurusan tersebut dengan 

pertimbangan keuangan 

orang tua anda ? 

Hmm tidak  

3b Apakah pemilihan 

jurusan tersebut 

mempertimbangkan 

pemanfaatan waktu anda 

? 

Tidak ada mbak  

3c Apakah anda yakin dan 

mampu menjalani sampai 

selesai ? 

Yakin mbak. Kan saya 

suka kesehatan mbak 

Subyek yakin 

menjalani sampai 

selesai 

*F1.O1.P3c 

4a Apakah pacar 

mempengaruhi keputusan 

anda memilih jurusan ? 

Hmm Apa seh mbak, ya 

enggak mbak (menatap 

obyek lain) 

Keputusan subyek 

tidak dipengaruhi 

oleh pacar 

“Hmm Apa seh 

mbak, ya enggak 

mbak 

*W1.O1.P4a 

4b Apakah saudara kandung 

berperan dalam pemilihan 

jurusan anda ? 

Tidak mbak  

4c Apakah teman anda 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda? 

Hmm tidak   

4d Apakah orang tua 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda? 

 

Mempengaruhi mbak 

untuk memilih yang 

kesehatan karena ibu 

saya tau saya 

menyukainya 

Orang tua 

mempengaruhi 

subyek dalam 

memilih jurusan 

*F1.O1.P4d 

4e Apakah orang tua juga 

memberikan arahan ? 

Ya apa namae , aku 

diarahkan ke KPR gt 

mbak , lha itu apa 

 



namanya katae iku 

engkok iso di ruma sakit 

bantu pisan, ibuk kan 

biyen kepingine ke 

perawatan / asline 

pengen bidan sangking 

ibuk iku wes gak due 

duek ekonomine yo 

kyok ngunu akhire , cita-

citane wes  melebur 

(menatap peneliti) 

4f Apakah guru di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan 

tentang jurusan yang ada 

di sekolah lanjutan ? 

Mek untuk ke SMA 

mbak, ke SMK itu gak 

ada 

 

 

 

4g Apakah BK di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan 

tentang jurusan yang ada 

di sekolah lanjutan ? 

Endak pernah mbak, ya 

Cuma di apa namae , 

Cuma dikasi kertas gt 

mbak,, ada SMA 1 

sampek ini  SMA/SMK 

ini ini,, ada jurusan ini 

ini gt tok,, tapi gak 

diterangkan kayak 

gimana gt enggak.. ya 

cumak dikasi kertas gt 

aja.. 

 

4h Apakah lingkungan anda 

juga berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

Enggak.. Lingkungan subyek 

tidak berpengaruh 

“enggak” 

*F1.O1.P4h 

* F2.O1.P4h 

Kenapa lingkungan tidak 

berpengaruh ? 

 

Karena kan ya saya tidak 

minta saran ke tetangga 

saya , saya juga tidak 

suka ikut-ikutan mbak  

 

Subyek tidak 

terpengaruh 

lingkungan dalam 

memilih jurusan 

4i Apakah anda pernah 

mengikuti tes psikologi 

untuk pemilihan jurusan ? 

Endakk    

4j Jika iya , bagaimana hasil 

dari tes tersebut ?  apakah 

sesuai dengan apa yang 

anda inginkan ? 

-  

4k Apakah keputusan anda 

sesuai dengan hasil tes 

tersebut atau dengan 

-  



keputusan sendiri ? 

Keterangan: 

 

F1.O1.P2  

F1  = wawancara pertama tentang factor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan 

O1 = orang pertama 

P2 = pertanyaan nomor dua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTRUKTURISASI FAKTA ATAS SUBJEK 1 

 

1. Tujuan pengambilan keputusan subyek 1 

Subyek mewujudkan keinginannya sendiri dengan dukungan ibunya. “Ya itu tadi 

mbak, keinginan saya kan sama dengan keinginan ibuk jadi ya ibu saya ikut 

mendukung” (T2.O1.P2).  

2. Dasar pengambilan keputusan subyek 1 

Subyek dibantu ibunya untuk memilih jurusan. “Ya dibantu ibuk saya mbak. 

Hehe” (D1.O1.P1a). Subyek sudah mempertimbangkan kemampuannya “Ya 

kemampuan saya di bidang kesehatan kak , saya suka IPA soalnya”(D2.O1.P1b).  

Subyek tahu konsekuensi dari keputusannya “akibatnya kalok di masa yang akan 

datang berarti kerjaku mengarah ke panti jompo di TK juga bisa, di rumasakit 

juga bisa (D1.O1.P2b). Subyek tidak mencari informasi sebelum mengambil 

keputusan”Hehe tidak cari info mbak saya”(D2.O1.P3a). Subyek tidak 

terpengaruh masalah orang lain dalam mengambil keputusan “Iya enggak lah 

mbak, saya biasa saja mbak gak ada pengaruh apa-apa mbak” (D2.O1.P4b). 

Subyek dipengaruhi oleh ibunya “iyaa, saya didukung ibu saya mbak” 

(D1.O1.P5) 

3. Factor-factor yang mempengaruhi pengambilan keputusan subyek 1 

Subyek  mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan keinginannya karena 

subyek ingin ke KPR tetapi diterima di jurusan PS “Gini loh mbak, kan saya 

maunya KPR mbak asline itu, tapi masuknya ke PS mbak” (F1.O1.P1d). 

keinginan subyek tidak sesuai dengan kenyataan “Karena kan saya pengennya 

ke KPR mbak tapi masuknya ke PS” (F2.O1.P2k). Subyek yakin menjalani 

sampai selesai (F1.O1.P3c) subyek tidak terpengaruh lingkungan dalam memilih 

jurusan(F2.O1.P4h “Karena kan ya saya tidak minta saran ke tetangga saya , 

saya juga tidak suka ikut-ikutan mbak”).. Orang tua mempengaruhi subyek 

dalam memilih jurusan.(F1.O1.P4d)” Mempengaruhi mbak untuk memilih yang 

kesehatan karena ibu saya tau saya menyukainya”   

 



Lampiran Ringkasan Hasil Wawancara Subyek 1 (O1) 

Pengambilan Keputusan Remaja Dalam Memilih Jurusan 

(Studi Kasus di SMK Negeri 2 Malang) 

 

1. Tujuan Pengambilan Keputusan O1 

No Isi Ringkasan Fokus 

1. Subyek menyelesaikan 2 masalah yaitu keinginan 

subyek terpenuhi yang didukung keinginan ibunya 

terpenuhi 

 

Ganda 

 

2. Dasar Pengambilan Keputusan O1 

No Isi Ringkasan Fokus 

1 Keputusan subyek memilih jurusan dibantu oleh ibunya 

Subyek sudah mempertimbangkan kemampuannya 

dibidang kesehatan dengan dukungan kesukaan pada 

mata pelajaran IPA 

- 

2 Subyek tahu konsekuensi dari keputusannya Rasional 

3 Subyek tidak mencari informasi sebelum mengambil 

keputusan 

- 

4 Subyek tidak terpengaruh masalah orang lain dalam 

mengambil keputusan 

- 

5 Subyek dipengaruhi oleh ibunya Wewenang 

 

 

3. Factor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan O1 

No Isi Ringkasan Fokus  

1 Jurusan yang dipilih subyek tidak sesuai dengan 

keinginannya karena subyek ingin ke KPR tetapi 

diterima di jurusan PS 

- 

2 Subyek berfikir keras untuk memilih jurusan dan  

Keinginan subyek tidak sesuai dengan kenyataanya 

Psikologi  

3 Subyek yakin menjalani sampai selesai Pribadi  

4 Keputusan subyek tidak dipengaruhi oleh pacar dan  

lingkungan dalam memilih jurusan namun Orang tua 

mempengaruhi subyek 

-  
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TUJUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

menyelesaikan 

kebimbangan anda 

saat memilih jurusan 

? 

Bimbang, kan aslinya kan 

bukan jurusan PS sbenere 

ke KPR,  kan kurang 

tingginya sama nilainya 

kurang yauda sama ayah 

akhirnya disuruh ke 

jurusan PS gt 

 

2. Adakah masalah lain 

yang terselesaikan 

bersamaan dengan 

pengambilan 

keputusan anda ? 

Ndak ada, Cuma itu mbak 

milih jurusan aja 

Pengambilan keputusan 

subyek hanya 

menyelesaikan satu 

masalah saja yaitu 

memilih jurusan 

*T1.O2.P2 

3. Jika ada masalah lain 

yang terselesaikan 

bersamaan dengan 

pengambilan 

keputusan anda,  

adakah hubungannya 

dengan keputusan 

anda dalam memilih 

jurusan ? 

Gak ada masalah lain 

mbak yo mek itu 

 

Keterangan: 

 

T1.O2.P2  

 

T1  = wawancara pertama tentang tujuan pengambilan keputusan 

O2 = orang kedua 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

 

 



DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH JURUSAN 

 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keputusan 

anda memilih jurusan 

ini sesuai fikiran anda 

sendiri ?  

Enggak , kan aslinya KPR 

trus sama ayah dipaksa aja 

ke PS , kata ayah  sama 

aja .yaudah dijalani ae 

(melihat obyek lain) 

Keputusan subyek 

memilih jurusan sesuai 

pikiran ayahnya 

*D1.O2.P1a 

1b dan apakah anda 

sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan anda ? 

Enggak 

mempertimbangkan apa-

apa 

 

2a Apakah yang 

meyakini anda dalam 

mengambil keputusan 

? 

Iya ta , lha disuruh i ate 

gak yakin gimana hayo 

kak. Apa kata orang tua 

(melihat obyek lain) 

Subyek yakin 

keputusannya karena 

perintah orang tua 

*D1.O2,P2a 

2b Apakah anda juga 

mengetahui 

konsekuensi dari 

keputusan yang anda 

ambil ? 

Enggak ngerti akibate kak  

3a Apakah anda mencari 

informasi tentang 

jurusan tersebut 

sebelum mengambil 

keputusan ? 

Iya, mencari ya kayak apa 

itu namanya , 

pelajarannya, kegiatannya 

apa aja trus prakteknya 

gimana (melihat obyek 

lain) 

Subyek mencari 

informasi tentang 

jurusan yang akan 

dipilihnya baik 

pelajarannya, 

kegiatannya, dan 

prakteknya 

*D1.O2.P3a 

3b Jika iya , apakah anda 

mendapatkan 

informasi tersebut 

dari satu sumber saja 

? 

Enggak banyak sumber, 

pas dulu tanyak ke pak 

satpam , enak PS ada 

beasiswanya tiap bulan 

gak bayar spp, dri sodara 

juga gt. Ya enak sih 

(melihat peneliti) 

Subyek mendapat 

informasi dari dua 

sumber yaitu pak 

satpam dan saudara 

*D1.O2.P3b 

4a Apakah anda pernah 

melihat/ menemui 

kejadian bermasalah 

dalam memilih 

jurusan ? 

Pernah,   

4b Jika anda pernah , Mempengaruhi ya sbenere Subyek terpengaruh 



apakah hal tersebut 

mempengaruhi anda 

dalam mengambil 

keputusan memilih 

jurusan? 

takut dengan kejadian 

bermasalah dalam 

memilih jurusan 

“Mempengaruhi ya 

sbenere takut” 

*D1.O2.P4b 

* D2.O2.P4b 

Ketakutan apa yang 

anda rasakan ? 

 

Ya takut kak, takut gagal 

nantinya. (melihat obyek 

lain) 

 

Subyek terpengaruh 

dengan kejadian 

bermasalah karena takut 

gagal 

4c Apakah anda pernah 

mengalaminya 

sendiri kebimbangan 

dalam memilih 

jurusan ? 

Iya mengalami , iya lha 

gak ketrima di KPR trus 

bingung mau masuk 

jurusan apa, trus akhirnya 

kebuang di PS , mau 

ngambil jurusan AP ya 

gmn gt kak. Hehe ya 

begitulah kak 

 

5. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

dipengaruhi oleh 

orang yang 

berpengaruh bagi diri 

anda ? 

Iya lha disuru ayahku 

ngono I kak (melihat 

peneliti) 

Subyek mengambil 

keputusan dipengaruhi 

oleh ayahnya karena 

disuruh ayahnya. 

*D1.O2.P5 

 

Keterangan: 

 

D1.O2.P2  

 

D1  = wawancara pertama tentang dasar pengambilan keputusan 

O2 = orang kedua 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN DALAM MEMILIH JURUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keinginan anda 

dahulu masuk ke SMK? 

Iya ke SMK  

1b Kenapa anda memilih 

SMK ? 

Karena ada kejuruan, 

kalau masuk ke SMA 

kana pa ya , bisa kuliah 

 



tapi kan kalau SMK kan 

lebih enak 

1c Bagaimana pendapat anda 

mengenai anggapan 

masyarakat bahwa SMA 

lebih mampu bersaing di 

perguruan tinggi daripada 

SMK ?  

SMK ya lebih enak lah 

kan kejuruan soalnya 

Subyek tidak 

terpengaruh anggapan 

masyarakat karena 

menurut subyek SMK 

enak ada kejuruannya 

“SMK ya lebih enak 

lah kan kejuruan 

soalnya” 

*T1.O2.P1 

1d Apakah pilihan ini sesuai 

dengan keinginan anda ?  

 

Sebenarnya enggak,  

 

 

Pilihan subyek tidak 

sesuai keinginan 

“Sebenarnya enggak” 

*F1.O2.P1d 

* F1.O2.P1d 

Apa pilihan ini sesuai 

dengan keinginan anda ?  

 

Ya enggak kak, wong 

saya maunya loh KPR 

kak 

 

Pilihan subyek tidak 

sesuai karena yang 

diinginkan subyek 

adalah KPR 

ie Jika tidak sesuai, apa 

yang anda lakukan ? 

Belajar beradaptasi 

dijurusannya trus lebih 

memahami dan 

dipelajari 

 

2a Jurusan apa yang anda 

inginkan dulu ?  

KPR ,   

2b Kenapa anda memilih 

jurusan itu ? 

kan kluarga saya itu 

rata-rata orangnya 

orang kesehatan semua 

, trus ya saya disuruh 

masuk ke jurusan 

kesehatan juga(menatap 

peneliti) 

 

2c Apakah tujuan anda 

memilih jurusan itu ? 

Ya lebih memahami di 

bidang kesehatan lah 

 

2d Apa yang anda harapkan 

dari jurusan itu ? 

Ingin mempelajari 

kesehatan 

 

2e Kenapa anda memilih 

jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Disuruh ayah  

2f Apa tujuan anda memilih 

jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Lebih ke social , lebih 

ke masyarakat 

 

2g Apa yang anda harapkan 

dari jurusan yang 

sekarang anda jalani ? 

Agar dapat 

bersosialisasi 

 



2h Apakah anda memilih 

jurusan dari beberapa 

pilihan yang paling anda 

inginkan ? 

Cuma 4 jurusan , ya 

KPR,PS, UPW dan AP 

 

2i Apakah anda berfikir 

keras untuk memilih 

jurusan tersebut ? 

Dipikirkan mulai awal 

trus kedepannya gimana 

, trus diyakinkan sama 

orang tua ya uda wes 

masuk itu ke PS 

 

2j Seperti apa penilaian anda 

terhadap jurusan yang 

anda pilih sekarang ? 

PS ya enak trus lebih ke 

sosialisasi gitu iku 

 

2k Apakah sudah sesuai 

dengan keinginan anda ? 

Tidak sesuai tapi sudah 

dijalani kak 

Jurusan subyek tidak 

sesuai keinginan 

“Tidak sesuai tapi 

sudah dijalani kak” 

*F1.O2.P2k 

* F2.O2.P2k 

Apa keinginan anda ? 

 

Saya ingin ke KPR kak 

 

Jurusan PS tidak 

sesuai karena subyek 

ingin masuk KPR 

2l Apakah sesuai dengan 

bakat dan kemampuan 

anda ? 

Iya kak  

3a Apakah pemilihan jurusan 

tersebut dengan 

pertimbangan keuangan 

orang tua anda ? 

Enggak ada 

pertimbangan, lha kan 

sekarang PS itu setiap 

bulan gak bayar SPP , 

beasiswa kan 

 

3b Apakah pemilihan jurusan 

tersebut 

mempertimbangkan 

pemanfaatan waktu anda 

? 

Mempertimbangkan  

3c Apakah anda yakin dan 

mampu menjalani sampai 

selesai ? 

Iya karena dukungan 

dari orang tua 

Subyek yakin mampu 

menjalani sampai 

selesai karena 

dukungan orang tua 

“Iya karena dukungan 

dari orang tua” 

*F1.O2.P3c 

4a Apakah pacar 

mempengaruhi keputusan 

anda memilih jurusan ? 

Tidak, kak kan jauh 

pacar saya(melihat 

obyek lain) 

 

4b Apakah saudara kandung 

berperan dalam pemilihan 

Tidak, karena saya anak 

pertama 

 



jurusan anda ? 

4c Apakah teman anda 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

Tidak  

4d Apakah orang tua 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda  ? 

 

Iya tentu , karena orang 

tua saya yang 

mengarahkan 

 

Orang tua 

berpengaruh  

*F1.O2.P4d 

4e Apakah orang tua juga 

memberikan arahan ? 

Arahan orangtua ya 

diarahkan ya njupuk iki 

ae wes enak gak 

mbayar , lek pingin 

kuliah maneh yo iso 

njupuk keperawatan 

atau social maneh 

karena memberikan 

arahan supaya bisa 

melanjutkan ke 

keperawatan 

*F1.O2.P4e 

4f Apakah guru di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan 

tentang jurusan yang ada 

di sekolah lanjutan ? 

Iya tapi dulu itu 

ngasinya kayak ke 

daerah , jurusan yg TKJ 

, bukan jurusan kayak 

gini(melihat peneliti) 

Informasi tentang 

penjurusan yang 

didapat subyek dari 

guru di sekolah 

terdahulu kurang 

lengkap “Iya tapi dulu 

itu ngasinya kayak ke 

daerah , jurusan yg 

TKJ , bukan jurusan 

kayak gini” 

*F1.O2.P4f 

4g Apakah BK di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan 

tentang jurusan yang ada 

di sekolah lanjutan ? 

Gak pernah  

4h Apakah lingkungan anda 

juga berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

Tidak , lingkungan 

tidak berpengaruh 

 

4i Apakah anda pernah 

mengikuti tes psikologi 

untuk pemilihan jurusan ? 

Endak pernah  

4j Jika iya , bagaimana hasil 

dari tes tersebut ?  apakah 

sesuai dengan apa yang 

anda inginkan ? 

-  

4k Apakah keputusan anda 

sesuai dengan hasil tes 

tersebut atau dengan 

keputusan sendiri ? 

-  

 



Keterangan: 

 

F1.O2.P2  

 

F1  = wawancara pertama tentang factor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan 

O2 = orang kedua 

P2 = pertanyaan nomor dua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTRUKTURISASI FAKTA ATAS SUBJEK 2 

 

1. Tujuan pengambilan keputusan subyek 2 

Pengambilan keputusan subyek hanya menyelesaikan satu masalah saja yaitu 

memilih jurusan “ndak ada, Cuma itu” (T1.O2.P2) 

 

2. Dasar pengambilan keputusan subyek 2 

 Keputusan subyek memilih jurusan sesuai dengan pikiran ayahnya “kan 

aslinya KPR trus sama ayah dipaksa aja ke PS , kata ayah  sama aja .yaudah 

dijalani ae”(D1.O2.P1a). subyek yakin dengan keputusannya karena perintah 

orang tua “Iya ta , lha disuruh i ate gak yakin gimana hayo kak. Apa kata orang 

tua” (D1.O2,P2a). subyek mencari informasi tentang jurusan yang akan 

dipilihnya baik pelajarannya, kegiatannya, dan prakteknya (D1.O2.P3a). subyek 

mencari informasi tentang jurusan dari dua sumber yakni pak satpam dan 

saudara (D1.O2.P3b). Subyek terpengaruh dengan kejadian bermasalah karena 

takut gagal “Mempengaruhi ya takut kak, takut gagal nantinya” (D2.O2.P4b). 

subyek dipengaruhioleh ayahnya saat mengambil keputusan (D1.O2.P5) 

 

3. Factor-factor yang mempengaruhi pengambilan keputusan subyek 2 

Subyek tidak terpengaruh anggarapn masyarakat karena menurut subyek 

SMK enak ada kejuruan (F1.O2.P1c). pilihan subyek tidak sesuai karena yang 

diinginkan subyek adalah KPR (F1.O2.P1d). jurusan PS subyek tidak sesuai 

karena subyek ingin masuk KPR (F2.O2.P2k). Subyek yakin mampu menjalani 

sampai selesai karena dukungan orang tua (F1.O2.P3c). Orang tua berpengaruh 

(F1.O2.P4d) karena memberikan arahan supaya bisa melanjutkan ke 

keperawatan (F1.O2.P4e) Informasi tentang penjurusan yang didapat subyek 

dari guru di sekolah terdahulu kurang lengkap (F1.O2.P4f). 

 

 

 



Lampiran Ringkasan Hasil Wawancara Subyek 2 (O2) 

Pengambilan Keputusan Remaja Dalam Memilih Jurusan 

(studi kasus di SMK Negeri 2 Malang) 

 

1. Tujuan Pengambilan Keputusan O2 

No Isi Ringkasan Fokus 

1. Pengambilan keputusan subyek hanya menyelesaikan 

satu masalah saja yaitu memilih jurusan 

Tunggal  

 

2. Dasar Pengambilan Keputusan O2 

No Isi Ringkasan Fokus 

1 Keputusan subyek memilih jurusan sesuai pikiran 

ayahnya 

- 

2 Subyek yakin keputusannya karena perintah orang tua - 

3 Subyek mencari informasi tentang jurusan yang akan 

dipilihnya baik pelajarannya, kegiatannya, dan 

prakteknya Subyek mendapat informasi dari dua 

sumber yaitu pak satpam dan saudara.  

Fakta  

4 Subyek terpengaruh dengan kejadian bermasalah karena 

takut gagal 

Pengalaman  

5 Subyek mengambil keputusan dipengaruhi oleh 

ayahnya karena disuruh ayahnya 

Wewenang  

 

 

3. Factor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan O2 

No Isi Ringkasan Fokus  

1 Subyek tidak terpengaruh anggapan masyarakat karena 

menurut subyek SMK enak ada kejuruannya. Pilihan 

subyek tidak sesuai karena yang diinginkan subyek 

adalah KPR 

- 

2 Jurusan PS tidak sesuai karena subyek ingin masuk 

KPR 

- 

3 Subyek yakin mampu menjalani sampai selesai karena 

dukungan orang tua 

Pribadi  

4 Orang tua berpengaruh karena memberikan arahan 

supaya bisa melanjutkan ke keperawatan.  

Sosial  

 

 

 



Interviewer  : Cicik Tyasasi 

Hari   : Sabtu 

Tanggal  : 1 Februari 2014 

Pukul   : 11.45 – selesai 

Lokasi   : Ruangan BK SMKN 2 Malang 

Informan  : Tita Rahmadani 

Alat pengumpul data : recorder dan catatan. 

 

TUJUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

menyelesaikan 

kebimbangan anda saat 

memilih jurusan ? 

Enggak bingung  

2. Adakah masalah lain 

yang terselesaikan 

bersamaan dengan 

pengambilan 

keputusan anda ? 

Enggak ada mbak 

cumak memilih jurusan 

ajah 

(menatap peneliti) 

Subyek hanya 

menyelesaikan satu 

masalah yaitu 

pengambilan keputusan 

memilih jurusan.  

*T1.O3.P2 

3. Jika ada masalah lain 

yang terselesaikan 

bersamaan dengan 

pengambilan 

keputusan anda,  

adakah hubungannya 

dengan keputusan anda 

dalam memilih jurusan 

? 

-  

Keterangan: 

T1.O3.P2  

T1  = wawancara pertama tentang tujuan pengambilan keputusan 

O3 = orang ketiga 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

 

 

 

 

 

 



DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH JURUSAN 

 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keputusan 

anda memilih jurusan 

ini sesuai fikiran anda 

sendiri ?  

Iya , soalnya kemampuan 

saya sendiri 

 

 

 

1b Apakah anda sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan anda? 

Sudah memprtimbangkan 

kemampuan 

Subyek 

mempertimbangkan 

kemampuan 

“sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan” 

*D1.O3.P1b 

* D2.O3.P1b 

Kemampuan seperti 

apa yang anda 

pertimbangkan ? 

 

Ya kayak kemampuan di 

kesehatan gt mbak 

(menatap peneliti) 

Subyek 

mempertimbangkan 

kemampuan di bidang  

kesehatan 

2a Apakah yang meyakini 

anda dalam mengambil 

keputusan ? 

Yakin karena kemampuan 

saya 

 

2b Apakah anda juga 

mengetahui 

konsekuensi dari 

keputusan yang anda 

ambil ? 

Tak tau akibatnya Subyek tidak 

mengetahui 

konsekuensi dari 

keputusannya 

*D1.O3.P2b 

3a Apakah anda mencari 

informasi tentang 

jurusan tersebut 

sebelum mengambil 

keputusan ? 

Iya  

3b Jika iya , apakah anda 

mendapatkan 

informasi tersebut dari 

satu sumber saja ? 

Tidak, dari tante , temen Subyek mencari 

informasi tentang 

jurusan dari tante dan 

teman 

*D1.O3.P3b 

4a Apakah anda pernah 

melihat/ menemui 

kejadian bermasalah 

dalam memilih jurusan 

? 

Tidak  

4b Jika anda pernah , -  



apakah hal tersebut 

mempengaruhi anda 

dalam mengambil 

keputusan memilih 

jurusan ? 

4c Apakah anda pernah 

mengalaminya sendiri 

kebimbangan dalam 

memilih jurusan ? 

Iya bingung karena 

banyak pilihannya 

 

5. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

dipengaruhi oleh orang 

yang berpengaruh bagi 

diri anda ? 

Iya dipengaruhi temen Subyek dipengaruhi 

oleh teman dalam 

mengambil keputusan 

*D1.O3.P5 

Keterangan: 

 

D1.O3.P2  

 

D1  = wawancara pertama tentang dasar pengambilan keputusan 

O3 = orang ke tiga 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

 

FACTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN DALAM MEMILIH JURUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keinginan anda 

dahulu masuk ke SMK? 

Iya   

1b Kenapa anda memilih 

SMK ? 

soalnya katanya biar 

cepet kerja gt  

 

1c Bagaimana pendapat anda 

mengenai anggapan 

masyarakat bahwa SMA 

lebih mampu bersaing di 

perguruan tinggi daripada 

SMK ?  

Sama aja, lho kalau 

SMK kayak lebih ke 

kejuruhannya . 

Kalau SMA tidak 

 

1d Apakah pilihan ini sesuai 

dengan keinginan anda ?  

Tidak sesuai, 

 

 

 

1e Jika tidak sesuai, apa yang Menyesuaikan diri Pilihan subyek tidak 



anda lakukan ? ke jurusan ini sesuai dengan 

keinginannya tetapi 

subyek tetap 

menyesuaikan diri ke 

jurusannya*F1.O3.P1e 

2a Jurusan apa yang anda 

inginkan dulu ?  

KPR 

 

 

2b Kenapa anda memilih 

jurusan itu ? 

Karena lebih ke 

kesehatannya 

 

2c Apakah tujuan anda 

memilih jurusan itu ? 

Mengetahui tentang 

kesehatan 

Tujuan subyek memilih 

jurusan itu karena 

Subyek ingin 

mengetahui tentang 

kesehatan 

*F1.O3.P2c 

2d Apa yang anda harapkan 

dari jurusan itu ? 

Biar tahu kayak 

tentang jurusan itu 

 

2e Kenapa anda memilih 

jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Karena wawasannya 

lebih luas 

 

2f Apa tujuan anda memilih 

jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Agar lebih dekat 

kepada masyarakat 

 

2g Apa yang anda harapkan 

dari jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Ilmunya biar bisa 

menyeluruh gt 

 

2h Apakah anda memilih 

jurusan dari beberapa 

pilihan yang paling anda 

inginkan ? 

Iya, KPR ,PS, UPW, 

JSB 

 

2i Apakah anda berfikir keras 

untuk memilih jurusan 

tersebut ? 

Iya  

2j Seperti apa penilaian anda 

terhadap jurusan yang anda 

pilih sekarang ? 

Sangat baik, kan 

disini dulu SMPS , 

katanya tanteku itu 

ya kayak mendingan 

jurusan PS gt 

loh(melihat peneliti) 

 

2k Apakah sudah sesuai 

dengan keinginan anda ? 

Tidak sesuai karena 

awalnya bukan 

jurusan PS 

 

2l Apakah sesuai dengan 

bakat dan kemampuan 

anda ? 

Iya  

3a Apakah pemilihan jurusan Iya dengan Subyek memilih jurusan 



tersebut dengan 

pertimbangan keuangan 

orang tua anda ? 

pertimbangan ini dengan 

pertimbangan keuangan 

orang tua 

*F1.O3.P3a 

3b Apakah pemilihan jurusan 

tersebut 

mempertimbangkan 

pemanfaatan waktu anda ? 

Iya karena ada 

kegiatan lain seperti 

les 

Subyek memilih jurusan 

ini dengan 

pertimbangan waktu les. 

*F1.O3.P3b 

3c Apakah anda yakin dan 

mampu menjalani sampai 

selesai ? 

Iya, karena sudah 

milih jurusan ini 

 

4a Apakah pacar 

mempengaruhi keputusan 

anda memilih jurusan ? 

Tidak , soalnya gak 

terlalu percaya gt 

(menatap obyek 

lain) 

Subyek tidak 

terpengaruh pacar ketika 

memilih jurusan karena 

subyek tidak terlalu 

percaya. 

*F1.O3.P4a 

4b Apakah saudara kandung 

berperan dalam pemilihan 

jurusan anda ? 

Iya, kakak 

 

 

4c Apakah teman anda 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

Tidak , belum kenal  

4d Apakah orang tua 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda? 

Iya 

 

 

 

4e Apakah orang tua juga 

memberikan arahan ? 

Iya, arahannya kalau 

gak di trima di 

jurusan KPR 

mending di PS 

aja(menatap obyek 

lain) 

Subyek dipengaruhi 

oleh orang tua dan 

diarahkan ke KPR, 

kalau tidak diterima 

lebih baik di PS 

*F1.O3.P4e 

4f Apakah guru di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan 

tentang jurusan yang ada di 

sekolah lanjutan ? 

Pernah, disuruh ke 

yang islam gt , 

soalnya dlu 

sekolahnya di 

MTS(menatap 

obyek lain) 

 

4g Apakah BK di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan 

tentang jurusan yang ada di 

sekolah lanjutan ? 

Tidak  

4h Apakah lingkungan anda 

juga berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

Tidak , saya tidak 

tau soalnya gak 

berperan 

 



4i Apakah anda pernah 

mengikuti tes psikologi 

untuk pemilihan jurusan ? 

-  

4j Jika iya , bagaimana hasil 

dari tes tersebut ?  apakah 

sesuai dengan apa yang 

anda inginkan ? 

-  

4k Apakah keputusan anda 

sesuai dengan hasil tes 

tersebut atau dengan 

keputusan sendiri ? 

-  

 

Keterangan: 

 

F1.O3.P2  

F1  = wawancara pertama tentang factor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan 

O3 = orang ketiga 

P2 = pertanyaan nomor dua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTRUKTURISASI FAKTA ATAS SUBJEK 3 

 

 

1. Tujuan pengambilan keputusan subyek 3 

Subyek hanya menyelesaikan satu masalah yaitu pengambilan keputusan 

memilih jurusan. “Enggak ada mbak cumak memilih jurusan ajah” (T1.O3.P2) 

2. Dasar pengambilan keputusan subyek 3 

Subyek mempertimbangkan kemampuan di bidang kesehatan(D2.O3.P1b). 

Subyek tidak mengetahui konsekuensi dari keputusannya (D1.O3.P2b) . Subyek 

mencari informasi tentang jurusan dari tante dan teman (T1.O3.P3b) . .Subyek 

dipengaruhi oleh teman dalam mengambil keputusan (D1.O3.P5) 

3. Factor-factor yang mempengaruhi pengambilan keputusan subyek 3 

Pilihan subyek tidak sesuai dengan keinginannya tetapi subyek tetap 

menyesuaikan diri ke jurusannya (F1.O3.P1e). Tujuan subyek memilih jurusan 

itu karena Subyek ingin mengetahui tentang kesehatan (F1.O3.P2c). Subyek 

memilih jurusan ini dengan pertimbangan keuangan orang tua (F1.P3.P3a). 

subyek memilih jurusan ini dengan pertimbangan waktu les (F1.O3.P3b). 

Subyek tidak terpengaruh pacar ketika memilih jurusan karena subyek tidak 

terlalu percaya (F1.O3.P4a). Subyek dipengaruhi oleh orang tua dan diarahkan 

ke KPR, kalau tidak diterima lebih baik di PS (F1.O3.P4e).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Ringkasan Hasil Wawancara Subyek 3 (O3)  

Pengambilan Keputusan Remaja Dalam Memilih Jurusan 

(studi kasus di SMK Negeri 2 Malang) 

 

1. Tujuan Pengambilan Keputusan O3 

No Isi Ringkasan Fokus 

1. Subyek hanya menyelesaikan satu masalah yaitu 

pengambilan keputusan memilih jurusan 

Tunggal  

 

2. Dasar Pengambilan Keputusan O3 

No Isi Ringkasan Fokus 

1 Subyek mempertimbangkan kemampuan di bidang  

kesehatan 

Intuisi  

2 Subyek mencari informasi tentang jurusan dari tante 

dan teman 

Fakta  

3 Subyek dipengaruhi oleh teman dalam mengambil 

keputusan 

Wewenang  

 

 

3. Factor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan O3 

No Isi Ringkasan Fokus 

1 Tujuan subyek memilih jurusan itu karena Subyek ingin 

mengetahui tentang kesehatan 

Psikologis 

2 Subyek memilih jurusan ini dengan pertimbangan 

waktu les. Subyek memilih jurusan ini dengan 

pertimbangan keuangan orang tua 

Pribadi 

3 Subyek dipengaruhi oleh orang tua dan diarahkan ke 

KPR, kalau tidak diterima lebih baik di PS. Subyek 

tidak terpengaruh pacar ketika memilih jurusan karena 

subyek tidak terlalu percaya 

Sosial 

 

 

 

 

 

 



Interviewer  : Cicik Tyasasi 

Hari   : Sabtu 

Tanggal  : 8 Februari 2014 

Pukul   : 11.25 – selesai   

Lokasi   : Ruangan BK SMKN 2 Malang 

Informan  : Fina Rohmatika 

Alat pengumpul data : recorder dan catatan 

 

TUJUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

menyelesaikan kebimbangan 

anda saat memilih jurusan ? 

Iya  

2 Adakah masalah lain yang 

terselesaikan bersamaan 

dengan pengambilan 

keputusan anda ? 

Gak ada mbak, satu 

masalah 

Subyek hanya 

menyelesaikan satu 

masalah 

“gak ada mbak, satu 

masalah” 

*T1.O4.P2 

* T2.O4.P2 

Adakah masalah lain? 

 

Ya itu Cuma 

masalah milih 

jurusan mbak 

(melihat peneliti) 

 

Pengambilan 

keputusan subyek 

hanya menyelesaikan 

satu masalah yaitu 

memilih jurusan saja. 

3. Jika ada masalah lain yang 

terselesaikan bersamaan 

dengan pengambilan 

keputusan anda,  adakah 

hubungannya dengan 

keputusan anda dalam 

memilih jurusan ? 

-  

Keterangan: 

 

T1.O4.P2  

T1  = wawancara pertama tentang tujuan pengambilan keputusan 

O4 = orang ke empat 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

 

 



DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH JURUSAN 

 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keputusan anda 

memilih jurusan ini 

sesuai fikiran anda 

sendiri ? 

Iya Karena bakat saya 

itu di perawat (melihat 

peneliti) 

 

 

subyek memilih jurusan 

sesuai dengan bakatnya 

yaitu perawat 

*D1.O4.P1a 

1b apakah anda sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan anda ? 

Sudah 

mempertimbangkan 

 

2a Apakah yang meyakini 

anda dalam mengambil 

keputusan ? 

Semangat dari orang 

tua 

 

2b Apakah anda juga 

mengetahui konsekuensi 

dari keputusan yang 

anda ambil ? 

Sudah, hmm gimana 

yaa 

Subyek bingung 

menjawab 

“Sudah, hmm gimana 

yaa” 

*D1.O4.P2b 

* D2.O4.P2b 

Apakah anda juga 

mengetahui konsekuensi 

dari keputusan yang 

anda ambil ? 

Ya tau mbak, kan saya 

suka perawat jadi ya 

saya tau ya perwat itu 

mbak kerjanya. 

(melihat peneliti) 

Subyek mengetahui 

konsekuensi dari 

keputusannya yaitu 

nantinya menjadi 

perawat 

3a Apakah anda mencari 

informasi tentang 

jurusan tersebut sebelum 

mengambil keputusan ? 

Iya  

3b Jika iya , apakah anda 

mendapatkan informasi 

tersebut dari satu 

sumber saja ? 

Dari bude saya trus 

sodara-sodara (melihat 

obyek lain) 

Subyek mendapat 

informasi tentang 

jurusan yang akan 

dipilihnya dari bude 

dan sudara-saudanya 

*D1.O4.P3b 

4. Apakah anda pernah 

melihat/ menemui 

kejadian bermasalah 

dalam memilih jurusan ? 

Tidak mbakk   

 Jika anda pernah , 

apakah hal tersebut 

mempengaruhi anda 

dalam mengambil 

-  



keputusan memilih 

jurusan ? 

 Apakah anda pernah 

mengalaminya sendiri 

kebimbangan dalam 

memilih jurusan ? 

Iya kayak yang 

sekarang ini mbak 

 

5. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

dipengaruhi oleh orang 

yang berpengaruh bagi 

diri anda ? 

Tidak , karena saya 

yang menjalaninya 

(melihat peneliti) 

Subyek tidak 

dipengaruhi oleh orang 

lain dalam mengambil 

keputusan. 

*D1.O4.P5 

 

Keterangan: 

 

D1.O4.P2  

D1  = wawancara pertama tentang dasar pengambilan keputusan 

O4 = orang ke empat 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

 

FACTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN DALAM MEMILIH JURUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keinginan anda 

dahulu masuk ke SMK? 

Tidak  

1b Kenapa anda memilih 

SMK ? 

Karena katanya 

orang2 itu katanya 

SMA itu sudah jarang 

diminati trus tidak 

terampil. 

 

1c Bagaimana pendapat anda 

mengenai anggapan 

masyarakat bahwa SMA 

lebih mampu bersaing di 

perguruan tinggi daripada 

SMK ?  

Sama aja,kan 

meskipun kita masuk 

di SMK kalau 

keinginane masuk di 

perguruan tinggi ya 

bisa (melihat peneliti) 

Subyek tidak 

terpengaruh oleh 

anggapan masyarakat 

*F1.O4.P1c 

1d Apakah pilihan ini sesuai 

dengan keinginan anda ?  

Sebenere tidak karena 

saya ingin jurusan 

KPR 

 

Pilihan subyek tidak 

sesuai keinginannya 

karena subyek ingin 

jurusan KPR 

*F1.O4.P1d 

1e Jika tidak sesuai, apa yang Berusaha menyukai  



anda lakukan ? 

2a Jurusan apa yang anda 

inginkan dulu ?  

KPR   

2b Kenapa anda memilih 

jurusan itu ? 

karena saya ingin jadi 

perawat 

 

2c Apakah tujuan anda 

memilih jurusan itu ? 

Agar saya dapat 

membantu orang di 

sekitar kita jika ada yg 

sakit / membutuhkan 

pertolongan 

 

2d Apa yang anda harapkan 

dari jurusan itu ? 

Karena saya 

mengharapkan 

menjadi seorang 

perawat / dokter 

 

2e Kenapa anda memilih 

jurusan yang sekarang anda 

jalani ? 

Pas tes IQ , bakat saya 

di perawatan social 

 

2f Apa tujuan anda memilih 

jurusan yang sekarang anda 

jalani ? 

Ingin jadi psikolog  

2g Apa yang anda harapkan 

dari jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Ya sama ingin jdi 

psikolog 

 

2h Apakah anda memilih 

jurusan dari beberapa 

pilihan yang paling anda 

inginkan ? 

Dulu saya milih tata 

busana , tata boga, 

KPR , PS 

 

2i Apakah anda berfikir keras 

untuk memilih jurusan 

tersebut ? 

Iya  

2j Seperti apa penilaian anda 

terhadap jurusan yang anda 

pilih sekarang ? 

Menurut saya PS itu 

membuat kita agar 

lebih mengerti 

lingkungan sekitar dan 

lingkungan social 

 

2k Apakah sudah sesuai 

dengan keinginan anda ? 

Tidak  

2l Apakah sesuai dengan 

bakat dan kemampuan 

anda ? 

Iya kak Subyek memilih 

jurusan sesuai dengan 

bakat dan kemampuan 

*F1.O4.P2l 

* F2.O4.P2l 

Apakah sesuai dengan 

bakat dan kemampuan 

anda? 

 

Ya sesuai kak kan 

saya suka perawat. 

Lha PS kan juga mirip 

kayak perwat (melihat 

 

Pilihan subyek sesuai 

dengan bakat dan 

kemampuannya 

karena mengarah ke 



peneliti) perawat 

3a Apakah pemilihan jurusan 

tersebut dengan 

pertimbangan keuangan 

orang tua anda ? 

Tidak  

3b Apakah pemilihan jurusan 

tersebut 

mempertimbangkan 

pemanfaatan waktu anda ? 

Iya , jurusan PS kayak 

nggak terlalu padet 

pelajarannya 

Subyek 

mempertimbangkan 

pemanfaatan 

waktunya dalam 

memilih jurusan 

*F1.O4.P3b 

3c Apakah anda yakin dan 

mampu menjalani sampai 

selesai ? 

Mampu karena saya 

berusaha untuk 

menjadi yang baik dan 

membahagiakan orang 

tua 

 

4a Apakah pacar 

mempengaruhi keputusan 

anda memilih jurusan ? 

Tidak, karena saya 

tidak punya pacar 

 

4b Apakah saudara kandung 

berperan dalam pemilihan 

jurusan anda ? 

Iya, kakak saya  

4c Apakah teman anda 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

Iya  

4d Apakah orang tua 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda  ? 

Apakah orang tua juga 

memberikan arahan ? 

Iya 

 

Iya arahan seperti agar 

saya menjadi baik gt 

mbak 

Orang tua subyek 

memberi arahan 

supaya lebih baik 

*F1.O4.P4d 

4e Apakah guru di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan tentang 

jurusan yang ada di sekolah 

lanjutan ? 

Tidak ada  

4f Apakah BK di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan tentang 

jurusan yang ada di sekolah 

lanjutan ? 

Tidak pernah , tidak 

dijelaskan , ada 

materinya tapi tidak 

dijelaskan 

 

4g Apakah lingkungan anda 

juga berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

Tidak  

4h Apakah anda pernah 

mengikuti tes psikologi 

untuk pemilihan jurusan ? 

Iya tapi gak tau 

template gak tau 

namae saya 

 



4i Jika iya , bagaimana hasil 

dari tes tersebut ?  apakah 

sesuai dengan apa yang 

anda inginkan ? 

Hasile perawatan 

social itu 

 

4j Apakah keputusan anda 

sesuai dengan hasil tes 

tersebut atau dengan 

keputusan sendiri ? 

Sesuai dengan hasil 

tes jadi sama 

Subyek memilih 

jurusan sesuai dengan 

hasil tes 

*F1.O4.P4j 

Keterangan: 

 

F1.O4.P2  

F1  = wawancara pertama tentang factor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan 

O4 = orang ke empat 

P2 = pertanyaan nomor dua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTRUKTURISASI FAKTA ATAS SUBJEK 4 

 

1. Tujuan pengambilan keputusan subyek 4 

Pengambilan keputusan subyek hanya menyelesaikan satu masalah yaitu 

memilih jurusan saja. “Gak ada mbak, satu masalah”, “Ya itu Cuma masalah 

milih jurusan mbak” (T2.O4.P2) 

  

2. Dasar pengambilan keputusan subyek 4 

Subyek memilih jurusan sesuai dengan bakatnya yaitu perawat(D1.O4.P1a). 

Subyek mengetahui konsekuensi dari keputusannya yaitu nantinya menjadi 

perawat(D2.O4.P2b). Subyek mendapat informasi tentang jurusan yang akan 

dipilihnya dari bude dan saudara-saudaranya (D1.O4.P3b). Subyek tidak 

dipengaruhi oleh orang lain dalam mengambil keputusan (D1.O4.P5). 

3. Factor-factor yang mempengaruhi pengambilan keputusan subyek 4 

Subyek tidak terpengaruh oleh anggapan masyarakat (F1.O4.P1c). Pilihan 

subyek tidak sesuai keinginannya karena subyek ingin jurusan KPR 

(F1.O4.P1d). Pilihan subyek sesuai dengan bakat dan kemampuannya karena 

mengarah ke perawat (F2.O4.P2l). Subyek mempertimbangkan pemanfaatan 

waktunya dalam memilih jurusan (F1.O4.P3b). Orang tua subyek memberi 

arahan supaya lebih baik(F1.O4.P4d) Subyek memilih jurusan sesuai dengan 

hasil tes (F1.O4.P4j) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Ringkasan Hasil Wawancara Subyek 4 (O4) 

Pengambilan Keputusan Remaja Dalam Memilih Jurusan 

(studi kasus di SMK Negeri 2 Malang) 

 

1. Tujuan Pengambilan Keputusan O4 

No Isi Ringkasan Fokus 

1. Pengambilan keputusan subyek hanya menyelesaikan 

satu masalah yaitu memilih jurusan saja 

Tunggal  

 

2. Dasar Pengambilan Keputusan O4 

No Isi Ringkasan Fokus 

1 Subyek memilih jurusan sesuai dengan bakatnya yaitu 

perawat 

Intuisi  

2 Subyek mengetahui konsekuensi dari keputusannya 

yaitu nantinya menjadi perawat 

Rasional  

3 Subyek mendapat informasi tentang jurusan yang akan 

dipilihnya dari bude dan sudara-saudanya 

Fakta  

4 Subyek tidak dipengaruhi oleh orang lain dalam 

mengambil keputusan 

- 

 

 

3. Factor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan O4 

No Isi Ringkasan Fokus 

1 Subyek tidak terpengaruh oleh anggapan masyarakat. 

Pilihan subyek tidak sesuai keinginannya karena subyek 

ingin jurusan KPR 

- 

2 Pilihan subyek sesuai dengan bakat dan kemampuannya 

karena mengarah ke perawat 

Psikologis 

3 Subyek mempertimbangkan pemanfaatan waktunya 

dalam memilih jurusan 

Pribadi 

4 Orang tua subyek memberi arahan supaya lebih baik. 

Subyek memilih jurusan sesuai dengan hasil tes 

Sosial 

 

 

 

 

 



Interviewer  : Cicik Tyasasi 

Hari   : Sabtu 

Tanggal  : 15 Februari 2014 

Pukul   : 12.45 – selesai 

Lokasi   : Ruangan BK SMKN 2 Malang 

Informan  : Rurrina Yunita 

Alat pengumpul data : recorder dan catatan 

 

TUJUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCA

RA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1. Apakah pengambilan keputusan 

anda menyelesaikan 

kebimbangan anda saat memilih 

jurusan ? 

ya Cuma masuk 

jurusan PS itu aja 

 

2. Adakah masalah lain yang 

terselesaikan bersamaan dengan 

pengambilan keputusan anda ? 

Tidak ada itu saja 

ya milih jurusan 

mbak 

Subyek hanya 

menyelesaikan satu 

masalah yaitu masalah 

memilih jurusan 

*T1.O5.P2 

3. Jika ada masalah lain yang 

terselesaikan bersamaan dengan 

pengambilan keputusan anda,  

adakah hubungannya dengan 

keputusan anda dalam memilih 

jurusan ? 

-  

 

Keterangan: 

 

T1.O5.P2  

 

T1  = wawancara pertama tentang tujuan pengambilan keputusan 

O5 = orang kelima 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

 

DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH JURUSAN 

 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keputusan anda 

memilih jurusan ini 

Ya 

 

 



sesuai fikiran anda 

sendiri ?  

 

1b Apakah anda sudah 

mempertimbangkan 

kemampuan anda? 

Sudah 

mempertimbangkan 

Subyek tidak 

mempertimbangkan 

kemampuannya 

*D1.O5.P1b 

2a Apakah yang meyakini 

anda dalam mengambil 

keputusan ? 

Ya,, apa itu . ya 

disetujui sama orang 

tua 

 

2b Apakah anda juga 

mengetahui 

konsekuensi dari 

keputusan yang anda 

ambil ? 

Tidak bu Subyek tidak mengetahui 

konsekuensi dari 

keputusannya 

*D1.O5.P2b 

3a Apakah anda mencari 

informasi tentang 

jurusan tersebut 

sebelum mengambil 

keputusan ? 

Iya bu, dari kakak 

kelas 

 

3b Jika iya , apakah anda 

mendapatkan informasi 

tersebut dari satu 

sumber saja ? 

Banyak bu, Cuma 

dari kakak kelas dan 

alumni 

Subyek mencari informasi 

sebelum memilih jurusan 

dari kakak kelas dan 

alumni 

*D1.O5.P3b 

4a Apakah anda pernah 

melihat/ menemui 

kejadian bermasalah 

dalam memilih jurusan 

? 

Tidak bu  

4b Jika anda pernah , 

apakah hal tersebut 

mempengaruhi anda 

dalam mengambil 

keputusan memilih 

jurusan ? 

-  

4c Apakah anda pernah 

mengalaminya sendiri 

kebimbangan dalam 

memilih jurusan ? 

Pernah bu, ya 

bingung mau masuk 

jurusan keperawatan 

atau jurusan PS 

Subyek mengalami 

kebimbangan dalam 

memilih jurusan KPR atau 

PS 

*D1.O5.P4c 

5. Apakah pengambilan 

keputusan anda 

dipengaruhi oleh orang 

yang berpengaruh bagi 

diri anda ? 

Tidak bu Subyek tidak terpengaruh 

orang lain dalam 

mengambil keputusan 

*D1.O5.P5 

 



Keterangan: 

 

D1.O5.P2  

 

D1  = wawancara pertama tentang dasar pengambilan keputusan 

O5 = orang kelima 

P2 = pertanyaan nomor dua 

 

 

FACTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN DALAM MEMILIH JURUSAN 

 

NO PERTANYAAN HASIL 

WAWANCARA 

PEMADATAN 

FAKTA & 

INTERPRETASI 
1a Apakah keinginan anda 

dahulu masuk ke SMK? 

Ya bu ,   

1b Kenapa anda memilih 

SMK ? 

Karena biar ada 

pengalamannya gak 

kayak masuk ke SMA 

kan harus kuliah dulu 

bu, menghabiskan uang 

bu 

 

1c Bagaimana pendapat anda 

mengenai anggapan 

masyarakat bahwa SMA 

lebih mampu bersaing di 

perguruan tinggi daripada 

SMK ?  

Kalau SMA ke 

materinya , kalau SMK 

ke teori keahliannya bu 

Subyek tidak 

terpengaruh 

anggapan masyarakat 

*F1.O5.P1c 

1d Apakah pilihan ini sesuai 

dengan keinginan anda ?  

 

Iya bu, gimana ya,, apa 

yaa,, ya apa sih pengen 

aja bu 

 

1e Jika tidak sesuai, apa yang 

anda lakukan ? 

Ya dijalani ae bu  

2a Jurusan apa yang anda 

inginkan dulu ?  

KPR   

2b Kenapa anda memilih 

jurusan itu ? 

karena pengen jadi 

perawat ke rumah sakit 

gt loh bu 

 

2c Apakah tujuan anda 

memilih jurusan itu ? 

Gak ada bu ,   

2d Apa yang anda harapkan 

dari jurusan itu ? 

Cuma pengen jadi 

perawat 

 

2e Kenapa anda memilih 

jurusan yang sekarang 

Danemnya cukup kle PS 

bu 

Subyek memilih 

jurusan PS karena 



anda jalani ? pertimbangan danem 

*F1.O5.P2e 

2f Apa tujuan anda memilih 

jurusan yang sekarang 

anda jalani ? 

Iseng-iseng aja masuk 

ke PS 

 

2g Apa yang anda harapkan 

dari jurusan yang 

sekarang anda jalani ? 

Sama bu iseng masuk 

PS 

 

2h Apakah anda memilih 

jurusan dari beberapa 

pilihan yang paling anda 

inginkan ? 

Enggak bu  

2i Apakah anda berfikir 

keras untuk memilih 

jurusan tersebut ? 

Iya bu  

2j Seperti apa penilaian anda 

terhadap jurusan yang 

anda pilih sekarang ? 

Bagus, kayak lebih ke 

sosialisasi gt loh bu 

 

2k Apakah sudah sesuai 

dengan keinginan anda ? 

Iya bu karena sudah 

mengalami 

 

2l Apakah sesuai dengan 

bakat dan kemampuan 

anda ? 

Iya bu  

3a Apakah pemilihan jurusan 

tersebut dengan 

pertimbangan keuangan 

orang tua anda ? 

Iya bu, karena kalau 

jurusan lain ngeluarin 

uang banyak tpi klo 

jurusan PS kan Cuma 

ngeluarin uang buat beli 

jas , spp juga tidak 

bayar (melihat peneliti) 

Subyek 

mempertimbangkan 

keuangan orang tua 

saat memilih jurusan 

*F1.O5.P3a 

3b Apakah pemilihan jurusan 

tersebut 

mempertimbangkan 

pemanfaatan waktu anda ? 

Iya, pas kalau waktunya 

pulang keruma 

 

3c Apakah anda yakin dan 

mampu menjalani sampai 

selesai ? 

Insyaallah iya bu  

4a Apakah pacar 

mempengaruhi keputusan 

anda memilih jurusan ? 

Tidak bu , tidak punya 

pacar 

 

4b Apakah saudara kandung 

berperan dalam pemilihan 

jurusan anda ? 

Enggak bu, ya Cuma 

kalau seumpama saya 

suka yauda dilanjutin, 

kalau tidak suka ya 

pindah jurusan bu 

 

4c Apakah teman anda Iya bu  



berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

4d Apakah orang tua 

berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda? 

 

Iya bu sangat 

berpengaruh 

 

 

 

4e Apakah orang tua juga 

memberikan arahan ? 

Iya bu, arahan iya kalau 

takutnya masuk PS gak 

betah gini-gini gini 

nantik mending masuk 

jurusan gini gini 

 

4f Apakah guru di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan 

tentang jurusan yang ada 

di sekolah lanjutan ? 

Ada bu , ya kamu 

masuk ke KPR aja kamu 

tinggi gini-gini mending 

masuk ke keperawatan 

aja biar kamu belajar 

 

4g Apakah BK di sekolah 

anda terdahulu pernah 

memberikan arahan 

tentang jurusan yang ada 

di sekolah lanjutan ? 

Ndak ada bu  

4h Apakah lingkungan anda 

juga berpengaruh dalam 

pemilihan jurusan anda ? 

Iya bu, kalau masuk 

jurusan PS kalau 

ngelihat di lingkungan 

rumah itu ya banyak 

orang yang 

berkebutuhan khusus 

(melihat peneliti) 

Subyek memilih 

jurusan PS karena 

pengaruh lingkungan 

sekitar rumah banyak 

orang yang 

berkebutuhan khusus 

*F1.O5.P4h 

4i Apakah anda pernah 

mengikuti tes psikologi 

untuk pemilihan jurusan ? 

Enggak bu  

4j Jika iya , bagaimana hasil 

dari tes tersebut ?  apakah 

sesuai dengan apa yang 

anda inginkan ? 

-  

4k Apakah keputusan anda 

sesuai dengan hasil tes 

tersebut atau dengan 

keputusan sendiri ? 

-  

Keterangan: 

 

F1.O5.P2  

F1  = wawancara pertama tentang factor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan 

O5 = orang kelima 

P2 = pertanyaan nomor dua 



RESTRUKTURISASI FAKTA ATAS SUBJEK 5 

 

1. Tujuan pengambilan keputusan subyek 5 

Subyek hanya menyelesaikan satu masalah yaitu pengambilan keputusan 

memilih jurusan. “Tidak ada itu saja ya milih jurusan mbak” (T1.O5.P2) 

 

2. Dasar pengambilan keputusan subyek 5 

Subyek tidak mempertimbangkan kemampuannya(D1.O5.P1b). subyek tidak 

mengetahui konsekuensi dari keputusannya (D1.O5.P2b). Subyek mencari 

informasi sebelum memilih jurusan dari kakak kelas dan alumni (D1.O5.P3b). 

Subyek mengalami kebimbangan dalam memilih jurusan KPR atau PS 

(D1.O5.P4c). subyek tidak terpengaruh orang lain dalam mengambil keputusan 

(D1.O5.P5). 

 

3. Factor-factor yang mempengaruhi pengambilan keputusan subyek 5 

Subyek tidak terpengaruh anggapan masyarakat (F1.O5.P1c). subyek 

memilihjurusan PS karena pertimbangan danem (F1.O5.P2e). subyek 

mempertimbangkan keuangan orang tua saat memilih jurusan (F1.O5.P3a).  

Subyek memilih jurusan PS karena pengaruh lingkungan sekitar rumah 

banyak orang yang berkebutuhan khusus (F1.O5.P4h)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Ringkasan Hasil Wawancara Subyek 5 (O5) 

Pengambilan Keputusan Remaja Dalam Memilih Jurusan 

(studi kasus di SMK Negeri 2 Malang) 

 

1. Tujuan Pengambilan Keputusan O4 

No Isi Ringkasan Fokus 

1. Subyek hanya menyelesaikan satu masalah yaitu 

masalah memilih jurusan. 

Tunggal  

 

2. Dasar Pengambilan Keputusan O4 

No Isi Ringkasan Fokus 

1 Subyek tidak mempertimbangkan kemampuannya - 

2 Subyek tidak mengetahui konsekuensi dari 

keputusannya 

-  

3 Subyek mencari informasi sebelum memilih jurusan 

dari kakak kelas dan alumni 

Fakta  

4 Subyek mengalami kebimbangan dalam memilih 

jurusan KPR atau PS 

Pengalaman  

5 Subyek tidak terpengaruh orang lain dalam mengambil 

keputusan 

- 

 

 

3. Factor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan O4 

No Isi Ringkasan Fokus 

1 Subyek tidak terpengaruh anggapan masyarakat - 

2 Subyek memilih jurusan PS karena pertimbangan 

danem 

Psikologis 

3 Subyek mempertimbangkan keuangan orang tua saat 

memilih jurusan 

Pribadi 

4 Subyek memilih jurusan PS karena pengaruh 

lingkungan sekitar rumah banyak orang yang 

berkebutuhan khusus 

Sosial 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kondisi Lahan 

SMK N 2 Malang berada di kawasan pendidikan diJL. Veteran No. 17 

Malang. Gedung sekolah berdiri pada areal seluas 19.550m² dengan keliling 

tanah ± 475m. Denah Smk Negeri 2 Malang

 

Keterangan: 

1. Ruang Kepala Sekolah 

2. Ruang Wakasek 

3. Ruang Tamu 

4. Ruang Tata Usaha 

5. Pos Satpam 

6. Ruang Teori 

7. Ruang Guru 

8. Ruang Lab Komp 

9. Ruang Teori 

10. Ruang Teori 

11. Ruang Teori 

12. Ruang komunikasi 

13. Ruang Teori 

14. Ruang Teori 

15. Ruang Teori 

16. Ruang Tata Tertib 

17. Ruang Teori 

18. Klinik Pengobatan 

19. kamar mandi 

20. Ruang Teori 

21. Ruang Teori 

Kantin/ kopsis 

67 68 



 
 

22. Dapur/ Lab Boga 

23. Ruang Teori 

24.    TSA/ Play Group 

25. Ruang Teori 

26. Ruang Teori 

27. Ruang Teori 

28. Ruang Teori 

29. Ruang Teori 

30. Kamar Mandi 

31. Ruang Teori 

32. Ruang Teori 

33. Ruang Teori 

34. Ruang Teori 

35. Ruang BK 

36. Ruang Konseling 

37. R.Konselor 

38. Ruang Osis 

39. Ruang PA 

40. Lab. MB 

41. Ruang Pramuka 

42. Pusat Pengendali Air 

43. Mushola 

44. R. Progli APH 

45. R. Progli UJP 

46. R. Progli JasaBoga 

47. R.Guru Boga 

48. R.Progli PS 

49. R. Laundry 

50. R. Teori 

51. R. Kurikulum  

52. R. Progli TKJ 

53. R.Progli KPR 

54. R. Teori 

55. R. Teori 

56. R. Teori 

57. R. Teori 

58. R. Teori 

59. R. Teori 

60. KM siswa puteri 

61. R. Teori 

62. R. Teori 

63. R. Teori 

64. R. Teori 

65. R. Teori 

66. R. ISO/Media 

67. R. Unit Produksi 

68. 68, Pos Satpam 

 

 

 

 

 

 



 
 

Struktur Organisasi SMK Negeri 2 Malang 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KA. PS 

Drs. APUD 

MAHFUD 

MAHFUD 

KA. UPW 

SRI NAWANGSIH, S. 

ST Par 

KA. AP 

YETI DIAN A. 

S.ST Par 

KA. KPR 

DEWI 

HANDAYANI 

S.Kep, Ns 

KA. TKJ 

ZULQOIDAH 

S.Kom 



 
 

 


