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Abstrak : Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dinilai belum sesuai dengan konsep ideal 
Bimbingan dan Konseling. Berdasarkan fakta ini diasumsikan terdapat kesenjangan diri aktual-ideal 
dalam pekerjaan terhadap kepuasan kerja guru pembimbing sebagai salah satu penyebabnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan korelasional antara kesenjangan diri 
aktual-ideal dalam pekerjaan terhadap kepuasan kerja guru pembimbing. Selain itu juga bertujuan 
untuk menganalisis nilai-nilai pribadi dalam pembuatan keputusan pemilihan jurusan studi yang 
menunjang pekerjaan yang hendak digeluti pada masa lampau dari sudut pandang masa kini. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan subyek penelitian 34 guru 
pembimbing. Untuk membuktikan hubungan korelasi antara variabel kesenjangan diri aktual-ideal 
dalam pekerjaan dan kepuasan kerja digunakan metode angket. Selain metode angket, untuk 
mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan diri aktual-ideal, memperdalam dan memperoleh struktur 
hierarkhi pembuatan keputusan masa lampau digunakan metode laddering.  
 Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi negatif antara kesenjangan diri aktual-ideal dalam 
pekerjaan terhadap kepuasan kerja dengan nilai r = -0,688 dan p = 0,000. Kepuasan kerja dan 
kesenjangan diri aktual-ideal tidak dipengaruhi oleh karakteristik demografi subyek, kecuali jenis 
kelamin yang memiliki pengaruh terhadap kesenjangan diri aktual-ideal dalam pekerjaan. Disamping 
hasil korelasi tersebut, penggunaan waktu sebagai stimulus sumberdaya dalam pembuatan 
keputusan secara umum digunakan untuk memilih jurusan studi non pendidikan sebagai jurusan yang 
memiliki frekuensi tertinggi, jurusan pendidikan non Bimbingan dan Kosneling sebagai prioritas kedua, 
dan jurusan Bimbingan dan Konseling sebagai prioritas ketiga atau bahkan tidak dipilih sama sekali. 
 
Kata kunci : kepuasan kerja, kesenjangan diri aktual-ideal, pembuatan keputusan, guru pembimbing 

 

PENDAHULUAN 
Dewasa ini penilaian terhadap kinerja guru Bimbingan dan Konseling dinilai negatif karena pelaksanaan 

praktik yang belum sesuai dengan konsep ideal Bimbingan dan Konseling sebenarnya. Peran guru pembimbing 

di sekolah direduksi sebagai guru yang berperan dalam konteks disipliner seperti memanggil, memarahi dan 

menghukum siswa (Kartono, 2001). 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, sebagai tenaga kependidikan, guru pembimbing memiliki penilaian 

sendiri mengenai pekerjaan yang dijalaninya. Penilaian yang dapat dilakukan dapat dilihat dari sudut pandang 

memuaskan atau tidaknya pekerjaan sebagai guru pembimbing yang sedang dijalani. Seseorang dapat 

mencapai kepuasan kerja jika konsekuensi yang diperoleh dari pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan 

dan sebaliknya tidak mencapai kepuasan kerja jika konsekuensi yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan 

(Gomes,2003). Seseorang yang puas dengan pekerjaannya akan memiliki sikap yang positif terhadap 

pekerjaannya, dan sebaliknya orang yang tidak puas dengan pekerjaannya akan bersikap negatif terhadap 

pekerjaannya. Oleh sebab itulah kepuasan kerja memiliki peran yang sangat penting. 

Menjadi guru pembimbing tidak lain adalah hasil dari pembuatan keputusan masa lampau dan 

menghasilkan kosekuensinya pada saat ini (Hastie, 2001). Kepuasan ataupun ketidakpuasan kerja yang dicapai 

merupakan salah satu bentuk konsekuensi tersebut. Mencapai kepuasan kerja menempatkan seseorang 

kedalam keadaan seimbang atau keadaan tidak adanya kesenjangan diri aktual-ideal (Higgins, 1987).  
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Pembuatan keputusan dapat digambarkan seperti ketika seseorang berhenti di persimpangan jalan dan 

kemudian memilih salah satu jalan diantaranya untuk mencapai tujuan (goal) yang diinginkan atau untuk 

menghindari hasil yang tidak menyenangkan. Hal ini dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan dipilih oleh 

seseorang guna mencapai suatu tujuan akhir tertentu dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan 

baginya. Berdasarkan pemaparan tentang kepuasan kerja dan pembuatan keputusan diatas, salah satu teori 

yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan studi yang lebih mendalam adalah teori kesenjangan diri (self-

discrepancy) (Higgins, 1987, 1989).  

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembuktian adanya korelasi antara kesenjangan diri aktual-ideal dalam 

pekerjaan terhadap kepuasan kerja. Selain itu, juga akan dilakukan studi tentang pembuatan keputusan masa 

lampau yang akan memperdalam kejelasan adanya kesenjangan diri aktual-ideal dalam pekerjaan atau tidak. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan diungkap 

dalam penelitian ini, yaitu : (a) bagaimana hubungan korelasional antara kesenjangan diri aktual-ideal dalam 

pekerjaan terhadap kepuasan kerja guru pembimbing?, (b) bagaimana guru pembimbing memanfaatkan 

dimensi waktu masa lampau sebagai salah satu sumberdaya yang menentukan pencapaian-pencapaian dalam 

pekerjaan pada masa kini maupun masa yang akan datang?, (c) bagaimana nilai-nilai pribadi guru pemimbing 

yang mendasari pembuatan keputusan pemilihan pekerjaan masa lampau dari sudut pandang dimensi waktu 

saat ini? 

Beberapa manfaat teoritik yang penting dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai penambahan 

kajian ilmu pengetahuan Bimbingan dan Konseling terutama yang berkaitan dengan kesenjangan diri aktual-

ideal, kepuasan kerja dan pembuatan keputusan masa lampau. Selain manfaat teoritik, manfaat praktis yang 

dapat diperoleh adalah sebagai sumber evaluasi pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dari tataran kebijakan 

sampai kepada tataran praktisi. 

 

KAJIAN TEORI 
Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) 
Kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya 

(Robbins, 1996). Dalam hal ini sikap dipahami sebagai pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau 

tidak menguntungkan berkenaan dengan obyek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana 

seseorang merasakan sesuatu dan tersusun atas tiga komponen yaitu kognitif, afektif dan perilaku. Komponen 

kognitif dari suatu sikap adalah segmen pendapat atau keyakinan akan suatu sikap. Selanjutnya, komponen 

afektif dari suatu sikap adalah segmen emosional atau perasaan demi suatu sikap. Terakhir, komponen perilaku 

dari suatu suatu sikap merupakan suatu maksud untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu terhadap 

seseorang atau sesuatu yang lain. 
Berbeda dengan pendapat Robbins diatas, Gomes (2003), mengungkapkan bahwa kepuasan kerja atau 

ketidakpuasan seseorang dengan pekerjaajjnya bersifat subyektif atau masing-masing orang berbeda. Kondisi 

yang demikian merupakan kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang secara 

nyata diterima oleh pegawai dari pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan, dan 

dipikirkannya sebagai hal yang pantas atau berhak bagi dirinya. 
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Herzberg (Thoha, 2005), menyampaikan bahwa kepuasan kerja dirumuskan selalu berhubungan dengan isi 

jenis pekerjaan (job content), dan ketidakpuasan bekerja selalu disebabkan karena hubungan pekerjaan 

tersebut dengan aspek-aspek disekitar yang berhubungan dengan pekerjaan (job context). Kepuasan dalam 

bekerja dinamakan motivator, sedangkan ketidakpuasan dinamakan faktor hygiene.  
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengertian-pengertian kepuasan kerja diatas adalah suatu perasaan 

positif atau negatif terhadap pekerjaan dan aspek-aspek disekitar pekerjaan yang tercerminkan dalam sikap 

secara umum terhadap faktor-faktornya sebagai suatu penilaian antara yang diinginkan dengan yang tidak 

diinginkan dalam kaitannya dengan hal-hal yang pantas atau berhak bagi diri individu. 
Faktor-faktor kepuasan kerja 

Suatu perasaan puas terhadap suatu pekerjaan tidak dapat berdiri dengan sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang berhubungan dan berperan sebagai pendukungnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tercapainya kepuasan kerja menurut Robbins (1996) adalah : (a) kerja yang secara mental menantang, (b) gaji 

atau ganjaran yang pantas, (c) kondisi kerja yang mendukung, (d) rekan sekerja yang mendukung,(e) 

kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian.  

Selain faktor-faktor penentu kepuasan kerja diatas, lebih lanjut Robbins (1996) menjelaskan bahwa 

beberapa karakteristik biografis juga memiliki hubungan dengan kepuasan kerja, yaitu : usia, jenis kelamin, 

status perkawinan dan masa kerja. 

Faktor-faktor penentu kepuasan kerja yang disampaikan Robbins diatas selanjutnya dikuatkan oleh 

Hariandja (2005). Bekerja bukan saja melakukan pekerjaan, akan tetapi terkait pula dengan aspek-aspek lain 

yang membersamainya. Aspek-aspek tersebut adalah interaksi dengan rekan sekerja, atassan, aturan-aturan 

dan lingkungan kerja tertentu yang seringkali kurang memadai.  

Kesenjangan Diri Aktual-Ideal (Actual-ideal self discrepancy) 
Dalam penelitian ini, kesenjangan diri yang dimaksud mengacu pada teori yang dikemukakan oleh pencetus 

utama yaitu Tory Higgins (1987, 1989). Premis dasar dari teori kesenjangan diri ini adalah hubungan antara dan 

diantara tipe yang berbeda dari keyakinan diri (self-belief) atau gambaran diri (self-representation) yang 

menghasilkan sifat yang mudah terluka pada sisi emosional dari pada isi yang terpisah atau diri aktual (actual-

self) yang alami atau keyakinan diri yang lainnya.Untuk membedakan gambaran keadaan diri, teori kesenjangan 

diri mangajukan dua parameter psikologis. Kedua parameter psikologis tersebut adalah daerah diri atau yang 

disebut self-domains dan sudut pandang dalam diri atau self-standpoint. Daerah diri diidentifikasikan menjadi 

tiga macam, yaitu : (1) The actual self, merupakan gambaran diri dari atribut yang diyakini seeorang sebagai diri 

sendiri atau orang lain akan kepemilikan sebenarnya. (2) The ideal self, merupakan gambaran diri dari atribut 

yang diinginkan dengan diri sendiri atau orang lain secara ideal untuk dimiliki. Sebagai contohnya adalah 

gambaran dari harapan seseorang, keinginan, atau cita-cita untuk diri. (3) The ought self, merupakan gambaran 

dari atribut yang diyakini oleh seseorang sebagai diri sendiri atau orang lain yang harus dan seharusnya dimiliki. 

Sbeagai contoh adalah gambaran perasaan seeorang mengenai tugas, kewajuban dan tanggungjawab 

(Higgins, 1989). 

Menurut teori kesenjangan diri gambaran keadaan diri dapat diidentifikasi dengan mengkombinasikan setiap 

daerah diri dengan sudut pandang pada diri. Kombinasi gambaran keadaan diri tersebut adalah : actual/own, 

actual/ other, ideal/ own, ideal/other, dan ought/ ideal. Dua gambaran pertama, actual/ own, merupakan 
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gambaran yang menunjukkan konsep diri seseorang (self-concept), sedangkan empat sisanya merupakan 

pedoman diri (self-guides) bagi seseorang (Higgins, 1989). 

Mengacu pada kombinasi diatas, pada sudut pandang lain ada dua situasi psikologis negatif dasar yang 

berhubungan dengan perbedaan daerah diri untuk dua sudut pandang bimbingan-diri. Kesenjangan diri yang 

berhubungan dengna dua situasi psikologis yang negatif tersebut adalah : (a) Sudut pandang diri sendiri dan 

orang lain (actual/ own self versus ideal self). Dalam kesenjangan ini diterangkan bahwa jika orang memiliki 

kesenjangan antara keadaan tertentu dari atribut aktualnya dengan ideal self yang secara pribadi yang 

diinginkan atau keyakinan tentang harapan orang lain, maka akan mempengaruhi  kondisi psikologis secara 

negatif. Gambaran kesenjangan diri ini berhubungan dengankeadaan emosional-motivasional yang negatif 

(Higgins, 1989). Jenis situasi psikologis yang negatif tersebut berhubungan dengan kesedihan, kekecewaan, 

ketidakpuasan  atau secara umum, kesedihan yang berhubungan dengan permasalahan emosional-

motivasional. Sebagai contoh misalnya aladah kesedihan, ketidakpuasan dan kekecewaan. Kondisi-kondisi 

tersebut dihasilkan dari penilaian terhadap harapan dan cita-cita yang tidak terpenuhi atau tidak adanya 

penguatan positif. (b) Sudut pandang diri sendiri dan orang lain (actual/own self versus ought self). Kesenjangan 

ini adalah kesenjangan antara keadaan tertentu dari atribut aktualnya dengan keadaan yang diyakini secara 

pribadi atau tugas dan kewajiban untuk mencapai beberapa pertimbangan orang dekat berupa tugas dan 

kewajibannya. Berbeda dengan situasi psikologis negatif diatas, kesenjangan ini menggambarkan situasi yang 

berhubungan dengan keadaan emosional-motivasional yang negatif. Jenis dari situasi psikologis yang negatif 

berhubungan dengan ketakutan, kekhawatiran, tegang, atau secara umum pergolakan yang berhubungan 

dengan permasalahan emosional-motivasional orang yang bersangkutan (Higgins, 1989). 

Teori kesenjangan diri memuat dua asumsi mengenai diri pribadi seseorang yaitu motivational dan 

information processing. Pertama teori kesenjangan diri menganggap bahwa orang termotivasi untuk mencapai 

kondisi kesesuaian antara konsep dirinya dengan bimbingan diri yang relevan secara pribadi. Asumsi ini 

selanjutnya menerangkan bahwa orang termotivasi untuk membawa keadaan tertentutnya kepada garis dengan 

beberapa keadaan akhir (end state) yang bernilai, motivasi ini adalah untuk mencapai kondisi kesesuaian antara 

diri aktual dengan bimbingan dirinya (Higgins, 1989). 

Asumsi kedua dari kesenjangan diri adalah hubungan antara dan diantara tipe yang berbeda dari gambaran 

keadaan diri menggambarkan macam yang berbeda dari situasi psikologis. Situasi psikologis tersebut 

berhubungan dengan perbedaan keadaan emosional-motivasional. Asumsi ini diperkuat dengan penjelasan 

yang mengemukakan bahwa reaksi orang pada perbuatannya tidak ditentukan semata-mata oleh pola dari 

perbuatan tersebut, tetapi juga oleh makna atau signifikansi perbuatan dirinya. Kesenjangan diri selain 

merupakan situasi psikologis yang bersifat motivasional juga merupakan struktur kognitif. Hal ini disebabkan 

bahwa kesenjangan diri melibatkan hubungan antara sifat pada keadaan diri yang satu dengan yang lainnya. 

Pemahaman yang dapat diperoleh adalah bahwa makna menjadi bagian alasan orang dalam mengerjakan 

sesuatu. Secara umum, ditegaskan bahwa situasi psikologis adalah sebuah fungsi dari peristiwa alami dan 

interpretasi orang terhadapa dirinya (Higgins, 1989).  

Fokus dalam penelitian ini adalah pada kesenjangan diri aktual-ideal pada guru pembimbing. Hal ini 

dikarenakan fokus permasalahan yang hendak diteliti lebih banyak melibatkan sudut pandang diri sendiri dalam 

upaya pencapaian tujuan pribadi berdasarkan nilai-nilai pribadi yang sangat relatif. Pencapaian keseimbangan 
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diri ini menjadi sangat penting dipertimbangkan karena akan menghindarkan guru pembimbing dari keadaan 

psikologis yang kurang diinginkan. Guru pembimbing yang tidak mengalami kesenjangan diri aktual-ideal akan 

cenderung lebih memiliki situasi psikologis yang positif dan terhindar dari keadaan emosional-motivasional yang 

negatif. Keadaan emosional-motivasional yang mungkin untuk dihindari adalah seperti kesedihan, kekecewaan 

dan ketidakpuasan secara umum. Terhindarnya keadaan yang demikian akan mendorong guru pembimbing 

untuk mencapai keadaan akhir dirinya (end state) yang seimbang sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya 

(Higgins, 1989). 

Pembuatan Keputusan (Decision Making) 
Gambaran sederhana tentang pembuatan keputusan adalah seperti ketika seseorang berhenti di 

persimpangan jalan dan kemudian memilih salah satu jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau untuk 

menghindari hasil yang tidak menyenangkan (Hastie dan Dawes, 2000). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

keputusan dalam bentuk teori keputusan secara ilmiah tersusun atas tiga bagian, yaitu : (a) ada lebih dari satu 

pilihan tindakan yang mungkin dilakukan menurut pertimbangan yang dimiliki oleh seseorang pembuat 

keputusan, (b) pembuat keputusan dapat membentuk harapan berkaitan dengan peristiwa masa depan (future 

event) dan hasil yang mengikuti setiap tindakan, harapan atau sering dipahami sebagai kemungkinan 

(probability) atau derajat kepercayaan diri. (c) konsekuensi yang dihubungkan dengan hasil yang mungkin, 

selanjutnya dapat diukur dalam serangkaian evaluasi berkelanjutan yang merefleksikan nilai-nilai pribadi 

(personal values) dan tujuan (goal) tertentu. 

Pembuatan keputusan dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan  (goal) tertentu. Tujuan dapat 

dicapai dengan perilaku tertentu sebagai perantaranya. Tujuan merupakan konsekuensi menyenangkan (end 

states) yang diinginkan atau penghindaran terhadap konsekuensi yang tidak menyenangkan (unpleasant 

concequence). Dalam pencapaiannya, tujuan terorganisir ke dalam tingkatan-tingkatan yang dipahami sebagai 

Means-End Chain (Gutman, 1997), yang dipahami sebagai hierarkhi tujuan yang memberikan identitas potensial 

dari perilaku seseorang yang penting untuk mencapai tujuannya. Dalam pencapaian tujuan tertentu, tingkatan 

tujuan yang lebih merupakan subordinat dari tujuan pada level yang lebih tinggi. Hal ini berarti pencapaian 

kepuasan pada level tujuan yang lebih rendah akan mendukung pencapaian tujuan pada level yang lebih tinggi. 

Dalam pencapaiann tujuan yang hendak dicapai, perilaku seseorang didasari oleh nilai-nilai pribadi yang 

dimilikinya (Jolly, Thomas dan John, 1988). Dalam konteks pembuatan keputusan, nilai-nilai merupakan hal 

yang penting, khususnya dalam perilaku jangka panjang. Nilai-nilai memberikan makna dan dorongan pada 

perilaku seseorang untuk mencapai keadaan akhir tertentu yang diinginkan. Nilai-nilai sering terstruktur dalam 

sebuah system nilai yang terorganisasi secara permanen dari keyakinan yang berkaitan dengan cara yang lebih 

disukai dalam berperilaku dan mencapai keadaan akhir tujuan (Antonides dan Van Raaij, 1998). 

Antonides dan Van Raaij (1998), secara umum membedakan nilai menjadi dua kategori besar, yaitu nilai-

nilai instrumental dan nilai-nilai terminal. Perbedaan keduanya dapat dibagi antara nilai pribadi dan sosial. Nilai-

nilai instrumental pribadi berkaitan dengan kompetensi, sedangkan nilai-nilai terminal pribadi berkaitan dnegan 

pencapaian diri (self-realization). Nilai-nilai instrumental sosial merupakan nilai-nilai moral, sedangkan nilai-nilai 

terminal sosial berkaitan dengan masyarakat luas. Nilai instrumental merupakan cara berperilaku yang melekat 

pada seseorang dalam upaya mencapai nilai terminal. Nilai terminal berkaitan dengan tujuan akhir misalnya 

adalah kebahagiaan, kedamaian dan atau lingkungan yang bersih. 
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Kebanyakan orang ingin melakukan sesuatu seefektif dan seefisien mungkin. Perilaku ini dilakukan dengan 

membelanjakan sumberdaya untuk memperoleh keuntungan dari pencapaian sasaran dan tujuan yang 

diinginkan (Raaij, 1999). Sumberdaya langka terdiri dari uang, waktu dan usaha-usaha (money, time and 

efforts). Setiap perilaku paling tidak membutuhkan salah satu dari sumberdaya tersebut. Pemahaman ini 

selanjutnya menunjukkan bahwa perilaku bermakna maju ke depan menuju pada sebuah keadaan akhir dari 

tujuan yang diinginkan.  

Menurut the theory of moral sentiments, merencanakan masa depan seseorang  selalu membutuhkan untuk 

memilih suatu pilihan diantara serangkaian pilihan hasil yang hendak dicapai. Dalam pilihan ini, meskipun 

seseorang menjadwalkan keputusan dalam jangka pendek tetap melibatkan pilihan diantara rangkaiannya. Hal 

ini dikarenakan peristiwa yang sudah ditentukan tidak dapat dijadwalkan kembali tanpa mengganti waktu atau 

aktivitas lain (Loewenstein dan Prelec, 1991).  

Dinamika Penelitian  
Penelitian ini merupakan upaya menemukan jawaban yang sebenarnya tentang kepuasan kerja yang 

mungkin dipengaruhi oleh kesenjangan diri aktual-ideal dalam pekerjaan guru pembimbing beserta pembuatan 

keputusan masa lampau guru pembimbing. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai pencapaian kepuasan 

kerja dan kesenjangan diri aktual-ideal dipandang dari karakteristik demografis subyek penelitian. 

Pemahaman dasar lebih lanjut dari pemaparan teori diatas adalah bahwa menentukan bidang pekerjaan 

juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam diri seseorang, yang selanjutnya mempengaruhi dalam pembuatan 

keputusan bidang kerja yang hendak digeluti. Keputusan untuk menggeluti suatu bidang kerja tertentu, tidak 

terlepas dari pilihan-pilihan lain yang menawarkan berbagai hasil atau konsekuensi keputusan yang 

membersamainya. Keputusan yang telah ditentukan untuk menjadi guru pembimbing merupakan jalan yang 

dipilih untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga orang yang bersangkutan dapat mencapai sesuatu yang 

diinginkan atau tidak (Connoly dan Zeelenberg, 2001). 

Secara nyata keberadaan pekerjaan sebagai guru pembimbing adalah pada saat ini. Hal ini berarti 

keputusan untuk menentukan pekerjaan telah dilakukan pada masa lampau dan saat inilah kenyataan sebagai 

bagian dari konsekuensinya. Sumberdaya sebenarnya telah dibelanjakan dalam konteks ini, yaitu pada masa 

lampau ketika menentukan keputusan jenis pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang dimiliki oleh orang 

yang bersangkutan. Orang telah menggunakan uang, waktu dan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan atau dalam konteks ini adalah pekerjaan yang diinginkan. Sementara itu kondisi saat ini merupakan 

konsekuensi yang diperoleh dari pembelanjaan tersebut sebagai pencapaian diri yang seimbang atau yang 

berarti tidak ada kesenjangan dan atau tidak seimbang dengan adanya kesenjangan.  Merujuk pada urutan 

kronologis pencapaian suatu pekerjaan, waktu merupakan salah satu sumberdaya yang sangat langka dan 

bahkan tidak mungkin untuk dimiliki kembali karena sifatnya yang berjalan linear ke depan jika dipandang dari 

sudut pandang saat ini (www.id.wikipedia.org/Februari, 2008). 

 
 

Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan dinamika penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : (a) semakin tinggi kesenjangan diri aktual-ideal maka semakin rendah tingkat pencapaian kepuasan 



 7 

kerja, demikian pula semakin rendah kesenjangan diri aktual-ideal maka semakin tinggi tingkat pencapaian 

kepuasan kerja. (b) ada perbedaan kepuasan kerja antara guru pembimbing ditinjau dari usia, jenis kelamin, 

status perkawinan dan masa kerja. (c) ada perbedaan kesenjangan antara diri aktual dengan diri ideal pada 

guru pembimbing ditinjau dari usia, jenis kelamin, status perkawinan dan mas akerja. 

Disamping hipotesis yang diajukan, berikut ini adalah pertanyaan penelitian : (a) bagaimana guru 

pembimbing memanfaatkan dimensi waktu masa lampau sebagai salah satu pekerjaan pada masa kini maupun 

masa yang akan datang?, (c) bagaimana nilai-nilai pribadi guru pembimbing yang mendasari pembuatan 

keputusan pemilihan pekerjaan masa lampau dari sudut pandang dimensi waktu saat ini? 

 
METODE PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik random, yaitu 34 orang guru Bimbingan dan Konseling 

di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bekerja di SMP, SMA dan SMK. Jumlah subyek laki-laki yang 

terlibat adalah 14 orang, dan perempuan 20 orang. Usia subyek berkisar antara 20-50 tahun, dimana 26 subyek 

telah menikah, 6 subyek belum menikah dan 2 subyek tidak ada keterangan. Para subyek tersebut menempati 

10 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta. Adapun masa kerja para subyek penelitian berkisar antara kurang dari 

1 tahun sampai dengan 30 tahun.  
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan laddering. Uji coba instrumen angket 

dilakukan pada 42 orang guru pembimbing, sedangkan ujicoba instrumen laddering diujicobakan pada 9 orang 

guru pembimbing. Angket digunakan untuk mengetahui data pribadi, kepuasan kerja dan kesenjangan diri 

aktual-ideal guru pembimbing sedangkan laddering digunakan untuk memperoleh Means End Chain (MEC), 

yaitu sebuah hierarkhi tujuan yang menyajikan identitas potensial dari tindakan yang penting dari seseorang 

untuk mencapai tujuannya.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Berdasarkan data yang telah terkumpul, diperoleh hasil bahwa terdapat dua faktor yang memiliki skor 

tertinggi yaitu prestasi dan pendidikan dengan masing-masing skor 30.00 dengan standar deviasi 3.45. Selain 

skor tertinggi, skor terendah adalah pada pengalaman kerja, tantangan dalam pekerjaan dan kebijakan instansi 

dengan skor masing-masing 15.00 dan standar deviasi 2.12, 1.86, 1.81. Secara keseluruhan perhitungan 

statistik, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepuasan kerja berada pada taraf sedang dengan skor 18.3988. 

Skor ini berada pada kategori norma hipotetik sedang yaitu diantara 14.67 – 20.61.  

Pada perhitungan norma hipotetik menunjukkan bahwa skor maksimum yang dapat dicapai dalam kepuasan 

kerja adalah 281, skor minimum adalah 57  dan pencapaian kepuasan kerja pada taraf sedang adalah antara 

114 – 228. Pada kolom norma empiris dapat diperoleh pemahaman bahwa skor tertinggi adalah 266, skor 

terendah 184 dan pencapaian kepuasan kerja pada taraf sedang adalah antara 204 - 205. Secara keseluruhan 

standar deviasi pencapaian kepuasan kerja adalah 19.19. 

Pada lajur kesenjangan diri aktual-ideal dapat dipahami bahwa skor maksimum dalam norma hipotetik 

adalah 170, skor minimum 34 dan kesenjangan diri aktual-ideal pada taraf sedang adalah antara 68-136. Pada 

kolom norma empiris dapat dicermati bahwa skor maksimum yang diperoleh adalah 112, skor terendah adalah 
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42 dan kesenjangan diri aktual-ideal pada taraf sedang adalah diantara 59-94.5. Secara keseluruhan, standar 

deviasi kesenjangan diri aktual-ideal adalah 12.88. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rerata pencapaian kepuasan kerja secara umum adalah 

220.7794 dengan standar deviasi 19.19. Skor yang diperoleh dalam pencapaian kepuasan kerja ini meliputi skor 

minimum 184.50 dan skor maksimum 266.00, dengan median 220.7500. Secara umum dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa pencapaian kepuasan kerja berada pada taraf sedang berdasarkan norma hipotetik dan 

empiris yang telah dirumuskan. Hal ini dapat dilihat bahwa skor 220.7794 berada pada rentangan antara skor 

114 – 228 pada norma hipotetik atau rentangan antara skor 204 – 245 pada norma empiris.  

Kesimpulan umum yang dapat diperoleh adalah bahwa pada subyek yang berusia kurang dari 20 tahun 

memiliki pencapaian kepuasan kerja yang tinggi pada norma hipotetik dan pada norma empiris. Lain dari 

kategori subyek tersebut, pada subyek yang tidak memiliki keterangan usia dan yang memiliki usia 21 tahun 

sampai dengan 50 tahun adalah pada taraf sedang pada norma hipotetik maupun empiris.  

Pencapaian kepuasan kerja pada subyek wanita lebih tinggi dibandingkan dengan subyek pria  dan 

keduanya berada pada taraf sedang. Hal ini dikarenakan rerata skor pria dan wanita berada pada rentangan 

skor 114 – 228 pada norma hipotetik dan pada rentangan skor 204 – 245 pada norma empiris. Analisis lebih 

lanjut secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kepuasan kerja dipandang dari sudut pandang status 

pernikahan berada pada taraf sedang, baik pada subyek yang telah menikah maupun tidak menikah. 

Selanjutnya, pencapaian kepuasan kerja dipandang dari sudut pandang masa kerja berada pada taraf sedang 

kecuali pada subyek yang tidak memiliki keterangan masa kerja. 

 Pada perhitungan frekuensi penentu kesenjangan diri aktual-ideal diperoleh hasil bahwa kesenjangan diri 

yang tertinggi adalah pada faktor harapan dengan skor 58.00 dan standar deviasi 7.00. Lain dari pada itu, skor 

terendah adalah pada pencapaian cita-cita dengan skor 24.00 dan standar deviasi 3.60. Secara keseluruhan 

perhitungan statistik, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesenjangan diri aktual-ideal berada pada taraf sedang 

dengan skor 25.7254 dan standar deviasi 4.65. Skor ini berada pada kategori norma hipotetik sedang yaitu 

diantara 18.99 – 30.33. Dalam perhitungan kesenjangan diri aktual-ideal dalam pekerjaan secara umum, 

kesenjangan diri aktual-ideal dalam pekerjaan secara umum diperoleh skor rerata 80.0000 dengan skor 

minimum 42.00, skor maksimum 112.00 dan standar deviasi 12.88. 

Skor rerata tertinggi kesenjangan diri aktual-ideal adalah pada subyek yang berusia 41-50 tahun disamping 

ada 1 subyek yang memiliki kesenjangan diri yang tinggi dengan skor 112.0000. Skor rerata tertinggi tersebut 

adalah 83.9000 dengan skor minimum 78.00, skor maksimum 87.00 dan standar deviasi 3.61. Pada subyek 

yang berusia kurang dari 20 tahun, rerata skor kesenjangan diri aktual-ideal menempati posisi yang terendah 

dibandingkan rerata skor yang lainya. Secara umum dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesenjangan diri aktual-

ideal berada pada taraf sedang pada norma hipotetik maupun norma empiris. Hal ini dapat dicermati rerata skor 

yang berada pada rentangan antara 68 – 136 pada norma hipotetik dan pada rentangan 59 – 94.5 pada norma 

empiris. 

Kesenjangan diri aktual-ideal dipandang dari kategori jenis kelamin, pada kategori pria, rerata skor 

kesenjangan diri aktual-ideal dalam pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan skor rerata pada wanita. Rerata 

skor pada pria adalah 83.5000 dengan skor minimum 64.00, maksimum 94.00 dan standar deviasi 8.37. 

Berbeda dengan pada pria, pada wanita adalah 76.1250 dengan skor minimum 42.00, maksimum 94.00 dan 
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standar deviasi 12.86. Secara umum kedua skor rerata tersebut termasuk dalam kategori kesenjangan diri 

aktual-ideal dalam pekerjaan yang sedang karena terletak diantara 68 – 136 pada norma hipotetik dan diantara 

59 – 94.5 pada norma empiris. 

Pada analisis kesenjangan diri aktual-ideal berdasarkan kategori status pernikahan menunjukkan bahwa 

pada subyek yang tidak menikah memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan subyek yang menikah. 

Rerata pada subyek yang tidak menikah adalah 80.7000 dengan skor minimum 75.00, skor maksimum 87.00 

dan standar deviasi 5.28. Rerata skor pada subyek yang sudah menikah adalah 78.7321 dengan skor minimum 

42.00, skor maksimum 94.00 dan standar deviasi 12.60. Kesimpulan umum yang dapat diperoleh adalah bahwa 

kesenjangan diri aktual-ideal dalam pekerjaan yang dipandang dari sudut pandang status pernikahan berada 

pada taraf sedang. Hal ini dikarenakan skor kedua rerata terletak diantara 68 – 136 pada norma hipotetik dan 

diantara 59 – 94.5 pada norma empiris. 

Skor tertinggi kesenjangan diri aktual-ideal dimiliki subyek dengan rentangan usia 21 – 30 tahun dengan 

skor rerata 81.0556, skor minimum 69.00, skor maksimum 90.00 dan standar deviasi 7.61. Rerata skor terendah 

dimiliki oleh subyek dengan rentangan usia 11 – 20 tahun dan berjumlah 74.6500 dengan skor minimum 42.00, 

skor maksimum 93.50 dan standar deviasi 17.37. Secara umum skor kesenjangan diri aktual-ideal dalam 

pekerjaan dipandang dari sudut pandang masa kerja berada pada taraf sedang. Hal ini dikarenakan skor kedua 

rerata terletak diantara 68 – 136 pada norma hipotetik dan diantara 59 – 94.5 pada norma empiris.  

Data Pilihan Prioritas Jurusan Studi Subyek 

Sebagai langkah pendalaman analisis yang mengarah pada tujuan penelitian, berikut ini adalah hasil data 

yang menunjukkan prioritas-prioritas jurusan studi yang diperoleh melalui metode laddering. Pendalaman 

analisis ini berkaitan dengan pembuktian adanya korelasi antara kesenjangan diri aktual-ideal terhadap 

kepuasan kerja. Prioritas pilihan-pilihan ini merupakan hasil dari penggunaan sumberdaya waktu imajiner 

sebagai stimulus untuk membuat keputusan pemilihan jurusan studi yang mengarah pada pekerjaan atau tujuan 

tertentu. Berikut ini adalah prioritas pilihan-pilihan pembuatan keputusan masa lampau : 

Tabel 01. Prioritas-prioritas pilihan jurusan studi subyek 

 Berdasarkan persentase tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagai pilihan prioritas I dalam 

pembuatan keputusan persentase tertinggi adalah 

pada jurusan studi non pendidikan yang mengarah 

untuk pekerjaan di luar sekolah. Pada prioritas 

kedua persentase tertinggi pilihan jurusan studi yang 

mungkin untuk dipilih masih pada bidang yang 

mengarah pada pekerjaan diluar sekolah. Pada 

prioritas ketiga persentase pilihan yang tertinggi 

adalah pada jurusan pendidikan dan bukan 

Bimbingan dan Konseling. Adanya hasil ini dapat diketahui bahwa pilihan jurusan studi Bimbingan dan 

Konseling bukan merupakan pilihan favorit sebagai pilihan pertama, kedua ataupun ketiga jika seandainya 

subyek memiliki kesempatan untuk memilih kembali jurusan studi yang akan menunjang pekerjaannya. Jurusan 

studi Bimbingan dan Konseling pada pembuatan keputusan ini merupakan pilihan kedua, ketiga bahkan tidak 

P
ri

or
it

as
 1

 Prioritas jurusan Frekuensi Persentase 
Bimbingan dan Konseling 12 31.6 % 

Jurusan pendidikan selain BK 9 23,7 % 
Jurusan non pendidikan 13 34.2 % 

Total 34 100.0 % 

P
ri

or
it

as
 2

 Tidak ada pilihan 5 13.2 % 
Bimbingan dan Konseling 5 13.2 % 

Jurusan pendidikan selain BK 12 31.6 % 
Jurusan non pendidikan 12 31.6 % 

Total 34 100.0 % 

P
ri

or
it

as
 3

 Tidak ada pilihan 21 55.3 % 
Bimbingan dan Konseling 3 7.9 % 

Jurusan pendidikan selain BK 6 15.8 % 
Jurusan non pendidikan 4 10.5 % 

Total 34 100.0 % 
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dipilih sama sekali oleh subyek. Hal ini dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara pilihan konkret yang 

mungkin untuk dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan ideal dengan keadaan yang senyatanya dialami.  

Data tentang penggunaan sumber daya waktu dalam pembuatan keputusan 

 Sumberdaya waktu imajiner sebagai stimulus pada metode laddering telah memberikan kesempatan subyek 

untuk berimajinasi menggunakan sumberdaya waktu atau kesempatan tersebut untuk menentukan jenis bidang 

studi yang akan digeluti. Bidang studi tersebut selanjutnya akan turut menentukan pekerjaan beserta nilai-nilai 

pribadi seseorang dalam kaitannya dengan pekerjaan tersebut. Berdasarkan data yang telah diperoleh, 

pembuatan keputusan bidang studi yang dilakukan oleh guru pembimbing meliputi pilihan-pilihan yang sangat 

bervariasi, baik dari pilihan prioritas pertama maupun sampai dengan pilihan prioritas ketiga.  

 Pada tabel 02 berikut ini adalah data tentang pola umum pembuatan keputusan : 

Tabel 04. Pola umum data pembuatan keputusan 

Respon yang diperoleh adalah sebanyak 685 respon 

yang terdiri dari 75 respon keputusan jurusan studi, 

75 respon tujuan yang hendak dicapai, 162 alasan 

pentingnya pada jenjang tujuan sebelumnya, 151 

alasan penting dari alasan penting sebelumnya, 133 

alasan penting dari alasan penting pada jenjang sebelumnya dan 89 respon mengenai alasan penting pada 

jenjang yang paling akhir. 

Analisis Pembuktian Hipotesis 

 Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesenjangan diri aktual-

ideal memiliki hubungan korelasional yang negatif dan cukup signifikan dengan nilai r = -0,668 atau r berada 

diantara - 0,400 – - 0,700 dan bernilai negatif. Selain dari nilai r, taraf signifikansi juga dapat dilihat dari nilai p = 

0,000 atau p < 0,05. Secara umum dapat diperoleh pemahaman pada hasil analisis ini bahwa kesenjangan diri 

aktual-ideal memiliki hubungan korelasional yang signifikan dan bersifat negatif terhadap kepuasan kerja. 

Maksud dari sifat negatif dari hubungan korealsi kedua variabel  ini adalah jika kesenjangan diri aktual-ideal 

semakin tinggi maka kepuasan kerja semakin tinggi rendah. Sebaliknya jika kesenjangan diri aktual-ideal 

semakin rendah maka kepuasan kerja akan tinggi.  

Berdasarkan analisis korelasi faktor kepuasan kerja terhadap kepuasan kerja diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa Prestasi berkorelasi tinggi terhadap kepuasan kerja (r = 0,777 terletak diantara 0,700 – 

0,900, p = 0,000 atau p < 0,05), pekerjaan berkorelasi cukup terhadap kepuasan kerja (r = 0,668 terletak 

diantara 0,400 – 0,700, p = 0,000 atau p < 0,05), tanggungjawab berorelasi tinggi terhadap kepuasan kerja (r 

= 0,732 terletak diantara 0,700 – 0,900, p = 0,000 atau p < 0,05), kemajuan berkorelasi tinggi terhadap 

kepuasan kerja (r = 0,765 terletak diantara 0,700 – 0,900, p = 0,000 atau p < 0,05), pendidikan berorelasi 

cukup terhadap kepuasan kerja (r = 0,621 terletak diantara 0,400 – 0,700, p = 0,000 atau p < 0,05, 

pengalaman kerja berkorelasi cukup terhadap kepuasan kerja (r = 0,550 terletak diantara 0,400 – 0,700, p = 

0,001 atau p < 0,05) tantangan berkorelasi cukup terhadap kepuasan kerja (r = 0,615 terletak diantara 0,400 – 

0,700, p = 0,000 atau p < 0,05, gaji berkorelasi cukup terhadap kepuasan kerja (r = 0,422 terletak diantara 

0,700 – 0,900, p = 0,013 atau p < 0,05), lingkungan kerja berkorelasi cukup terhadap kepuasan kerja (r = 

0,622 terletak diantara 0,400 – 0,700, p = 0,000 atau p < 0,05, kebijakan berkorelasi rendah terhadap 

Komponen Frekuensi Rata-rata Persentase 
Pertanyaan I 75 2.2 5,13 % 
Ladder (jenjang) I 75 2.2 5,13 % 
Ladder (jenjang) II 162 4.7 11,09 % 
Ladder (jenjang) III 151 4.4 10,34 % 
Ladder (jenjang) IV 133 3.9 9,11  % 
Ladder (jenjang) V 89 2.6 6,9 % 
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kepuasan kerja (r = 0,182 terletak pada < 0, 200, p = 0,000 atau p < 0,05), atasan berkorelasi cukup terhadap 

kepuasan kerja (r = 0,461 terletak diantara 0,400 – 0,700, p = 0,006 atau p < 0,05), keamanan berkorelasi 

cukup terhadap kepuasan kerja (r = 0,699 terletak diantara 0,400 – 0,700, p = 0,000 atau p < 0,05). 

 Selain faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja di atas, pencapaian kepuasan kerja juga didukung 

oleh beberapa hal yaitu usia, jenis, kelamin, status pernikahan dan masa kerja. Pada analisis yang telah 

dilakukan menunjukkan tidak terdapat pengaruh langsung usia (F=706 dan tidak signifikan, p = 0,764 atau p > 

0,05), jenis kelamin (F =785 dan tidak signifikan, p = 0,465 atau p > 0,05), status pernikahan (F =768 dan 

tidak signifikan, p = 0,473 atau p > 0,05), masa kerja (F= 1.706 dan tidak signifikan, p = 0,356 atau p > 0,05) 

terhadap kepuasan kerja. 

Sejalan dengan analisis tentang faktor pendukung pencapaian kepuasan kerja, hasil analisis regresi 

univariate faktor usia, jenis kelamin, status pernikahan dan masa kerja terhadap kesenjangan menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh langsung usia (F=830 dan tidak signifikan, p = 0,653 atau p > 0,05), status 

perkawian (F=1.568 dan tidak signifikan, p = 0,225 atau p > 0,05), masa kerja (F =1.209 dan tidak signifikan, p = 

0,359 atau p > 0,05) terhadap kepuasan kerja. Berbeda dengan faktor yang lainnya terdapat pengaruh langsung 

jenis kelamin terhadap kesenjangan diri aktual-ideal(F =5.766 dan signifikan, p = 0,007 atau p < 0,05). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor usia, jenis kelamin, status pernikahan dan masa kerja tidak 

memiliki hubungan korelasional yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Sebagai upaya untuk lebih mendalami 

faktor-faktor yang mendukung pencapaian kepuasan kerja, peneliti menggali secara teoritis untuk menemukan 

faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh lebih tinggi.  

Salah satu teori lain yang mengemukakan faktor-faktor pencapaian kepuasan kerja adalah teori motivasi. 

Teori motivasi pada kategori teori kepuasan memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam individu yang 

mendorong, mengarahkan, mempertahankan dan menghentikan perilaku. Faktor-faktor tersebut mencoba untuk 

menentukan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang memotivasi orang untuk berperilaku (Gibson dkk, 1996). Teori 

ini beranjak dari teori hierarkhi kebutuhan Maslow yang mengemukakan bahwa definisi kebutuhan di dalam diri 

individu memicu suatu respon perilaku. Teori ini menjelaskan hierarkhi kebutuhan yang bersifat bertingkat dari 

tingkat yang terendah yaitu kebutuhan fisiologis sampai pada tingkat tertinggi, aktualisasi diri. Dalam kaitannya 

dengan pencapaian kepuasan kerja, hierarkhi kebutuhan Maslow memiliki peranan yang sangat penting sebagai 

faktor yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan dan menghentikan perilaku. Maslow (1954) membagi 

kebutuhan manusia atas : Kebutuhan fisiologis (contohnya makanan, minuman, tempat tinggal), kebutuhan 

keamanan dan keselamatan (contohnya kebutuhan untuk kemerdekaan dari ancaman), kebutuhan rasa 

memiliki, sosial dan kasih sayang (contohnya kebutuhan atas persahabatan, berkelompok, interaksi dan kasih 

sayang), kebutuhan penghargaan (contohnya atas harga diri (self-esteem) dan penghargaan dari pihak lain), 

kebutuhan aktualisasi diri (meliputi kebutuhan untuk memenuhi diri seseorang melalui memaksimumkan 

penggunaan kemampuan, keahlian potensi).  

Teori Maslow menganggap bahwa orang mencoba untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar 

sebelum mengarahkan perilaku dalam memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi atau aktualisasi diri. Kebutuhan 

pada tingkatan yang lebih rendah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi 

seperti aktualisasi diri mulai mengendalikan perilaku seseorang. Maslow mengemukakan bahwa suatu 

kebutuhan yang terpuaskan akan berhenti memotivasi seseorang untuk melakukan suatu perilaku. 
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Analisis deskriptif Means-End Chain dalam Hierarchical Value Maps 

Pada tahap awal analisis data ini akan disajikan data hasil respon subyek penelitian dalam wawancara 

jenjang atau laddering. Selain mengacu pada nilai-nilai yang sudah ditentukan Rokeach (Antonides dan Van 

Raaij, 1998), isi dalam instrumen penelitian yang telah digunakan dikelompokkan mejadi beberapa kelompok 

dan diberikan kode berdasarkan kesamaan dari masing-masing respon yang diberikan oleh subyek. Pada tabel 

03 berikut ini adalah isi keseluruhan respon subyek yang telah di kelompokkan ke dalam bentuk tabel kode.  

Tabel 03. Kode isi respon subyek 

Atribut Konsekuensi Nilai-nilai 
 kode  kode  kode 
Bimbingan&konseling 001 Pendapatan/kecukupan finansial 101 Ambisi/cita2 201 

Bidang pendidikan  Menjadi guru/pengabdian 102 Kemampuan 202 
Jur Pendidikan nonBK 002 Menjadi pegawai kantor/ 

berprofesi 
103 Bertanggungjawab 208 

Non pendidikan  Kemudahan/senang dalam 
bekerja 

104 Berfikiran luas 211 

Jurusan non pendidikan 003 Kemudahan/senang dalam belajar 105 Kebermanfaatan 213 
 Pendalaman/perluasan ilmu  106 Kemandirian 214 

Kemudahan berinteraksi /bergaul 
dengan orang lain 

107 Rasa harga diri 218 

Mudah mendapatkan kerja 108 Kebahagiaan 219 
Membantu orang lain/banyak 109 Harmoni diri 223 
Berwira usaha 110 Kenyamanan hidup 224 
Prinsip hidup 111 Kesenangan 225 
Kelancaran/keberhasilan studi 
anak 

112 Dunia dalam damai 227 

Kelancaran dalam bekerja/hasil 
maksimal 

113 Keamanan/kesejahter
aan keluarga 

228 

Perintah agama 114 Kebebasan  229 
Hobi/kesenangan 115 Kesamaan 230 
Penyaluran bakat/potensi 116 Keamanan/kesejahter

aan masyarakat 
231 

Pembinaan keluarga 117 Harmoni sosial 232 
Kehidupan mudah 118 Keindahan dunia 234 

 
Pengakuan sosial 235 
Untuk kehidupan 
akhirat 

236 

Keluarga berakhlak 
mulia 

237 

Produktivitas kerja 238 
Puas diri & orang lain 239 
Kebermaknaan hidup 240 
Kebanggaan 241 
Kesederhanaan 242 

 
Dapat dicermati pada tabel di atas, bahwa terdapat respon yang bervariasi dari atribut, konsekuensi dan 

nilai-nilai. Untuk kategori jurusan studi dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu Bimbingan dan Konseling, 

jurusan pendidikan non Bimbingan dan Konseling dan jurusan non pendidikan. Pada level konsekuensi terdapat 

18 kategori respon dan pada nilai terdapat 26 respon nilai. Respon-respon dalam tabel diatas merupakan 

elemen struktur kognitif yang telah diperoleh dari pemprosesan informasi dalam pembuatan keputusan dan 

selanjutnya akan dianalisis secara hierarkhis. 

Analisis untuk menentukan level cut-off 
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Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu akan disusun matrik implikasi yang menunjukkan 

hubungan antar elemen, kekuatan hubungan antar elemen, arah hubungan dari dan ke- elemen (inputs-outputs) 

(Canova, Rattazi dan Webley 2003; Leppard dan Russel, 2004; Pieters, Baumgartner dan Allen, 1995). Angka-

angka didalam matrik ini menunjukkan kekuatan hubungan antar elemen. Angka yang lebih besar menandakan 

bahwa hubungan lebih kuat diandingkan dengan angka dibawahnya. Pada kolom paling kiri memuat elemen 

yang mengarah ke elemen-elemen yang terletak dikolom-kolom sebelah kanan selanjutnya. Dari matrik yang 

dibuat, dapat dicermati hubungan antar elemen yang saling melewati antar satu dengan yang lain, sehingga 

semakin banyak hubungan yang diperoleh akan semakin mungkin untuk terjadinya gambaran HVMs yang rumit 

dan sulit diinterpretasi. Sebaliknya semakin sedikit hubungan antar elemen akan memudahkan dalam 

menganalisis, menginterpretasi dan mendapatkan informasi dari HVM (Leppard dan Russel 2004; Pieters, 

Baumgartner dan Allen, 1995). Pada tabel 27 berikut ini adalah matrik implikasi dari data yang telah terkumpul. 

Untuk memperoleh gambaran HVMs yang lebih sederhana, mudah diinterpretasi dan informatif memerlukan 

pemilihan cut-off yang akan membatasi jumlah hubungan antar elemen dari batasan angka terendah. Pada tabel 

04 berikut ini adalah perhitungan untuk menentukan jumlah cut-off. 

Tabel 04. Statistik untuk membentuk cut-off  pada HVM 

 

  

 Dari tabel di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa setiap cut-off tertentu memiliki jumlah sel (1) yang 

bervariasi dari 1 – 172 jumlah sel aktif. Dari jumlah sel aktif tersebut selanjutnya dapat dilihat pada jumlah 

hubungan sel aktif (4). Semakin tinggi cut-off maka akan semakin mengurangi jumlah hubungan aktif antar 

elemen, sebaliknya semakin rendah cut-off maka hubungan antar elemen akan semakin banyak. Sebagai 

gambaran awal sebelum menyusun HVMs, diperkirakan cut-off akan ditentukan berkisar antara 5 – 3.  

 
 
 

Hierarchical Value Maps (HVMs) 
Setelah disusun matrik implikasi dan ditentukan jumlah cut-off-nya, berikut ini adalah ilustrasi Hierarchical 

Value Maps. 

Cut-
off 

(1) 
Jumlah 
sel aktif 

(2) Jumlah sel 
aktif dibanding 
sel keseluruhan 

(%) 
 

(3) Jumlah sel aktif 
sebagai perbandingan 
dari seluruh sel yang 

digunakan minimal satu 
kali (%) 

(4) Jumlah 
hubungan 

aktif 

(5) Jumlah 
hubungan aktif 
dibandingkan 

dengan hubungan 
keseluruhan (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 

172 
39 
19 
11 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

30,27 
11,80 
3,34 
1,93 
1,7 
1,7 
5,2 
5,2 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 

43,69 
9,90 
4,82 
2,76 
2,54 
2,54 
7,62 
7,62 
2,54 
2,54 
2,54 
2,54 
2,54 

98 
54 
35 
21 
12 
11 
10 
8 
5 
4 
3 
2 
1 

43,12 
18,62 
13,72 
8,82 
0,98 
0,98 
1,96 
2,94 
0,98 
0,98 
0,98 
0,98 
0,98 
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 Gambar 01. 
Hierarchical Value 
Maps pembuatan 
keputusan jurusan 
studi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada ilustrasi diatas dapat dicermati tentang pemilihan pembuatan keputusan jurusan berdasarkan bidang 

yang bervariasi dan kemudian dikategorikan menjadi tiga kategori, Bimbingan dan Konseling, Jurusan 

pendidikan non Bimbingan dan Konseling dan bidang non pendidikan. Pemilihan cut-off pada ilustrasi diatas 

adalah pada cut-off 4. Walaupun dipilih cut-off 4, namun masih disertakan beberapa elemen yang memiliki cut-

off 3. Hal ini bertujuan untuk mendukung penjelasan dalam interpretasi hasil HVMs, sehingga akan dapat lebih 

mudah dipahami dan komunikatif.  
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Tabel 05. Informasi struktur tujuan 
 

Berdasarkan tabel tentang informasi tujuan-tujuan 

diatas terdapat beberapa elemen yang berperan 

sebagai abstraksi, prestise, dan sentralitas. Pada 

kategori abstraksi terdapat beberapa elemen yang 

memiliki indek 1,0  namun hanya memiliki kekuatan 

hubungan yang lemah dibawah cut-off, sehingga tidak 

nampak pada HVM. Elemen-elemen tersebut adalah 

“berfikiran luas”, “kebahagiaan”, “kenyamanan hidup”, 

“kesenangan”, “dunia dalam damai”, “keamanan atau 

kesejahteraan keluarga”, “kebebasan”, “keamanan atau 

kesejahteraan masyarakat”, “harmoni sosial”, ”untuk 

kehidupan akhirat”, “keluarga berakhlak mulia”, 

“produktivitas kerja”, “kepuasan diri dan orang lain” dan 

“kebermaknaan hidup”. 

Pada kategori prestise terdapat lima elemen yang 

memiliki indek menonjol yaitu “menjadi guru atau 

pengabdian”, “pendalaman dan perluasan ilmu”, 

“kemudahan berinteraksi atau bergaul dengan orang 

lain”, “membantu orang lain atau orang banyak”, 

“kelancaran atau keberhasilan studi anak” dan 

“kepuasan diri dan orang lain”. Selanjutnya, elemen 

yang menonjol pada tujuan sentralitas terdiri dari 

“pendapatan atau kecukupan finansial”, “menjadi guru 

atau pengabdian”, “menjadi pegawai kantor atau 

berprofesi”, “kemudahan atau senang dalam bekerja”, 

“pendalaman atau perluasan ilmu”,  “kemudahan 

berinteraksi atau bergaul dengan orang lain”, “hobi atau 

kesenangan” dan “kepuasan diri dan orang lain”.  

Berdasarkan analisis HVMs yang telah dilakukan 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan berkaitan dengan 

hierarkhi struktur tujuan. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa tindakan konkret sebagai tujuan 

tindakan dalam pembuatan keputusan ini dikategorikan 

menjadi tiga tindakan konkret berupa pemilihan prioritas 

jurusan studi. Jurusan studi tersebut dikelompokan 

menjadi jurusan Bimbingan dan Konseling, bidang 

pendidikan non Bimbingan dan Konseling dam bidang non Pendidikan. 

Tujuan Ins Outs Abstraksi Prestise Centralitas 

0,01 0 17 0.000000 0.000000 0.009659 

0,02 0 24 0.000000 0.000000 0.013636 

0,03 0 32 0.000000 0.000000 0.018182 

101 16 19 0.457143 0.009091 0.019886 
102 25 66 0.274725 0.014205 0.051705 

103 14 22 0.388889 0.007955 0.020455 
104 21 17 0.552632 0.011932 0.021591 
105 4 3 0.571429 0.002273 0.003977 

106 38 41 0.481013 0.021591 0.044886 

107 25 22 0.531915 0.014205 0.026705 

108 12 9 0.571429 0.006818 0.011932 

109 43 44 0.494253 0.024432 0.049432 
110 7 15 0.318182 0.003977 0.012500 

111 8 8 0.500000 0.004545 0.009091 

112 30 20 0.600000 0.017045 0.028409 

113 12 10 0.545455 0.006818 0.012500 

114 7 5 0.583333 0.003977 0.006818 

115 16 21 0.432432 0.009091 0.021023 
116 6 10 0.375000 0.003409 0.009091 

117 3 3 0.500000 0.001705 0.003409 

118 3 4 0.428571 0.001705 0.003977 

201 22 10 0.687500 0.012500 0.018182 

202 2 2 0.500000 0.001136 0.002273 

208 5 1 0.833333 0.002841 0.003409 

211 1 0 1.000000 0.000568 0.000568 

213 18 12 0.600000 0.010227 0.017045 

214 1 1 0.500000 0.000568 0.001136 

218 2 1 0.666667 0.001136 0.001705 

219 8 1 0.888889 0.004545 0.005114 

223 9 5 0.642857 0.005114 0.007955 

224 3 0 1.000000 0.001705 0.001705 

225 4 0 1.000000 0.002273 0.002273 

227 1 0 1.000000 0.000568 0.000568 

228 3 1 0.750000 0.001705 0.002273 

229 2 0 1.000000 0.001136 0.001136 

230 1 1 0.500000 0.000568 0.001136 

231 12 7 0.631579 0.006818 0.010795 

232 9 2 0.818182 0.005114 0.006250 

234 1 1 0.500000 0.000568 0.001136 

235 5 3 0.625000 0.002841 0.004545 

236 16 3 0.842105 0.009091 0.010795 

237 1 0 1.000000 0.000568 0.000568 

238 3 0 1.000000 0.001705 0.001705 

239 32 5 0.864865 0.018182 0.021023 

240 4 1 0.800000 0.002273 0.002841 

241 6 2 0.750000 0.003409 0.004545 

242 1 2 0.333333 0.000568 0.001705 
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Pada level konsekuensi terdapat dua kategori, yaitu konsekuensi tujuan yang bersifat prestise dan sentral. 

Pada tujuan yang bersifat prestise meliputi “menjadi guru atau pengabdian”, “pendalaman dan perluasan ilmu”, 

“kemudahan berinteraksi atau bergaul dengan orang lain”, “membantu orang lain atau orang banyak”, 

“kelancaran atau keberhasilan studi anak” dan “kepuasan diri dan orang lain”. 

Pada level konsekuensi tujuan sebagai sentral meliputi “pendapatan atau kecukupan finansial”, “menjadi 

guru atau pengabdian”, “menjadi pegawai kantor atau berprofesi”, “kemudahan atau senang dalam bekerja”, 

“pendalaman atau perluasan ilmu”,  “kemudahan berinteraksi atau bergaul dengan orang lain”, “hobi atau 

kesenangan” dan “kepuasan diri dan orang lain”.  

Sebagai tujuan akhir yang dapat ditinjau dari abstraksi terdapat beberapa elemen yang termasuk 

didalamnya, yaitu “berfikiran luas”, “kebahagiaan”, “kenyamanan hidup”, “kesenangan”, “dunia dalam damai”, 

“keamanan atau kesejahteraan keluarga”, “kebebasan”, “keamanan atau kesejahteraan masyarakat”, “harmoni 

sosial”, ”untuk kehidupan akhirat”, “keluarga berakhlak mulia”, “produktivitas kerja”, “kepuasan diri dan orang 

lain” dan “kebermaknaan hidup”. 

Dari analisis struktur tujuan secara keseluruhan, dapat dicermati pada tabel 15 tentang informasi struktur 

tujuan mengenai elemen yang memiliki kategori diantara ketiganya. Mengacu pada tabel informasi diatas 

menunjukkan bahwa pencapaian kepuasan diri dan orang lain merupakan tujuan abstrak yang memiliki indek 

yang tinggi, sekaligus sebagai tujuan yang bersifat prestise dan sentral. 

Dapat dicermati diatas bahwa pilihan yang paling memiliki frekuensi terkuat adalah pada jurusan pendidikan 

non Bimbingan dan Konseling. Frekuensi hubungan yang paling kuat dari pilihan Bimbingan dan Konseling dan 

jurusan pendidikan non Bimbingan dan Konseling adalah menuju untuk menjadi guru dan membantu orang lain 

dengan masing-masing kekuatan adalah 8 dan 7. Tujuan untuk menjadi guru selanjutnya membimbing pada 

pendapaian tujuan selanjutnya yaitu untuk kelancaran atau keberhasilan pendidikan anak (11), membantu orang 

banyak (7), memperoleh pendapatan (4), pendalaman atau perluasan ilmu (8), sebagai hobi atau kesenangan 

(4), kesenangan dalam bekerja (6). 

Pada tahapan selanjutnya membantu orang banyak akan membimbing pada kelancaran atau keberhasilan 

pendidikan anak (9), kebermanfaatan (4), menjalankan perintah agama (4), mencapai kepuasan diri (3), dan 

keamanan atau kesejahteraan masyarakat (3). Selain itu pada kelancaran keberhasilan anak akan membimbing 

pada pencapaian ambisi atau cita-cita (3) dan kebermaknaan hidup (3). Selain hubungan-hubungan tersebut, 

terdapat hubungan yang sangat lemah yaitu pada menjadi guru atau pengabdian terhadap prinsip hidup (2) dan 

hal ini menunjang kehidupan dunia dan akhirat atau religiusitas. 

Pada elemen pendalaman dan perluasan ilmu, selanjutnya akan mendukung pada kemudahan dalam 

berinteraksi atau dalam pergaulan (10), dan selanjutnya akan mengarah pada harmoni diri (3) dan kepuasan 

yang dicapai oleh diri sendiri dan orang lain (3). Selain arah tersebut, dari harmoni diri menuju pencapaian 

ambisi dan cita-cita juga memiliki hubungan yang lemah. 

Dari pilihan jurusan non pendidikan memiliki frekuensi paling banyak dibandingkan dengan Bimbingan dan 

Konseling dan jurusan pendidikan non Bimbingan dan Konseling. Arah yang dituju dari pilihan jurusan non 

pendidikan adalah menuju untuk menjadi pegawai kantor atau berprofesi (12), sebagai hobi atau kesenangan 

(4) dan untuk pendalaman atau perluasan ilmu (7). Arah yang dituju dari menjadi pegawai kantor atau berprofesi 

adalah menuju pada pendalaman ilmu (4), kemudahan atau kesenangan dalam bekerja (4). Dari kemudahan 
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atau kesenangan dalam bekerja selanjutnya akan membimbing pada kelancaran dalam bekerja atau mencapai 

hasil maksimal (4) dan untuk mencapai kepuasan diri dan orang lain (3). 

Struktur Hierarchical Value Maps 

Secara umum HVMs yang sudah terbentuk memuat elemen-elemen yang sangat bervariasi, walaupun 

semua elemen respon subyek tidak semua termuat. Berdasarkan matrik impliksi yang telah dibuat, sebuah peta 

tujuan telah tersusun yang terbentuk dalam sebuah hierarchical value maps. Tujuan-tujuan yang termuat dalam 

matrik pada tabel 12 diidentifikasi dalam analisis isi yang disusun oleh derajat abstraksi. Abstraksi adalah indek 

level dari tujuan individu pada struktur tujuan yang merentang dari abstraksi yang rendah sampai tinggi (low to 

high), bukan dinilai dari tingkat kepentingannya. Tingkat abstraksi dari suatu tujuan dapat tinggi meskipun tujuan 

yang terlibat hanya sedikit hubungannya dengan tujuan lain. Sebaliknya indek abstraksi dapat rendah walaupun 

hubungannya dengan tujuan lain lebih banyak.  Untuk memperoleh pemahaman tentang indek penting dari 

setiap posisi tujuan yang hendak dicapai oleh subyek, dapat diperoleh indikasi dengan menggunakan informasi 

dari derajat arah masuk (in degrees) dan derajat keluar (out degrees) dari tujuan seperti yang ditunjukkan pada 

matrik implikasi maupun pada ilustrasi HVMs diatas (Pieters, Baumgartner dan Allen, 1995).  

Derajat arah keluar dari tujuan tertentu mengindikasikan frekuensi sebuah tujuan berperan sebagai asal 

atau sumber untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Derajat keluar dapat dilihat pada lajur matrik implikasi dan 

jumlah arah tujuannya pada elemen lain. Derajat arah masuk dari tujuan adalah frekuensi sebuah tujuan yang 

merupakan tujuan dari tujuan lain. Derajat arah masuk dari tujuan dapat dilihat pada kolom-kolom elemen tujuan 

di dalam matrik implikasi. 

Selain dilihat dari derajat abstraksi, dua indek selanjutnya yang menunjukkan pentingnya suatu tujuan 

adalah prestise dan sentralitas (Canova, Rattazzi dan Webley, 2003; Pieters, Baumgartner dan Alen, 1995). 

Abstraksi dari tujuan adalah rasio dari derajat arah masuk dibagi dengan derajat arah masuk ditambah derajat 

arah keluar. Rentangan abstraksi adalah 0 sampai 1. Tujuan dengan skor abstraksi tinggi cenderung sebagai 

tujuan akhir (ends), dan ketika dengan nilai skor rendah maka berperan sebagai makna (means).  

Sentralitas dari tujuan merefleksikan frekuensi tujuan tertentu terlibat dalam hubungan dengan tujuan-tujuan 

yang lain. Sentralitas diformulakan sebagai perbandingan dari derajat arah masuk ditambah dengan derajat 

arah keluar dari tujuan tertentu ditambah dengan semua sel di dalam matrik implikasi. Rentangan indek 

sentralitas adalah 0 sampai 1. Sentralitas akan bernilai 1 jika semua hubungan di dalam struktur tujuan 

melibatkan tujuan ini dalam pertanyaan atau stimulus awal. 

Prestise dari tujuan menggambarkan luas tujuan tertentu sebagai target dari tujuan-tujuan lain.  Prestise 

dapat dipahami sebagai perbandingan derajat arah masuk dari tujuan tertentu dibagi jumlah semua sel dalam 

matrik implikasi. Rentangan prestise adalah 0 sampai 1. Prestise dari tujuan akan bernilai 1 jika tujuan ini terlibat 

dalam semua hubungan, tetapi hanya sebagai tujuan (destination) bukan sebagai sumber. 

Sentralitas dan prestise adalah indek kepentingan atau kemenonjolan dari tujuan individu di dalam struktur 

tujuan. Skor yang lebih tinggi dalam indek ini menunjukkan lebih seringnya suatu tujuan terlibat dengan 

hubungan dengan tujuan lain di dalam struktur tujuan, baik sebagai sumber (source) atau tujuan sentralitas dan 

sebagai tujuan saja atau prestise  (Pieters,1995). 
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Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Kesenjangan diri aktual-ideal dalam pekerjaan terhadap kepuasan kerja memiliki hubungan korelasional 

negatif yang signifikan, yang berarti bahwa semakin tinggi kesenjangan antara diri aktual dengan diri 

ideal maka semakin rendah tingkat kepuasan kerja yang dicapai. Sebaliknya, semakin rendah tingkat 

kesenjangan diri aktual dengan diri ideal maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dicapai. 

b. Tidak ada perbedaan pencapaian kepuasan kerja dipandang dari usia, jenis kelamin, status pernikahan 

dan masa kerja.  

c. Tidak ada perbedaan kesenjangan diri aktual-ideal dipandang dari usia, status pernikahan dan masa 

kerja. Dari sudut pandang jenis kelamin ada perbedaan dalam pencapaian kepuasan kerja dikarenakan 

bahwa laki-laki lebih memiliki agresifitas untuk mencapai pengharapan tujuan tertentu dibandingkan 

dengan perempuan. 

d. Penggunaan sumberdaya waktu sebagai stimulus digunakan dalam pembuatan keputusan yang 

mengarah pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan dan dalam pekerjaan. Pembuatan 

keputusan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prioritas pilihan secara keseluruhan adalah 

jurusan non pendidikan memiliki frekuensi paling tinggi, selanjutnya jurusan pendidikan non Bimbingan 

dan Konseling, dan Bimbingan Konseling menjadi pilihan terakhir atau bahkan tidak dipilih sama sekali. 

e. Berdasarkan analisis means-end chain nilai-nilai pribadi dalam pembuatan keputusan yang ditunjukkan 

dalam hierarchical value maps meliputi tujuan-tujuan abstraksi, prestise dan sentralitas. Pada level 

konsekuensi terdapat dua kategori, yaitu konsekuensi tujuan yang bersifat prestise dan sentral. Pada 

tujuan yang bersifat prestise meliputi enam elemen yang menonjol dan pada level konsekuensi tujuan 

dan sebagai sentral meliputi terdapat sembilan elemen yang menonjol. Sebagai tujuan akhir yang dapat 

ditinjau dari abstraksi terdapat elemen-elemen yang menonjol. Dari analisis struktur tujuan secara 

keseluruhan pada tabel informasi menunjukkan bahwa pencapaian kepuasan diri dan orang lain 

merupakan tujuan abstrak yang memiliki indek yang tinggi, sekaligus sebagai tujuan yang bersifat 

prestise dan sentral. 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dirumuskan saran sebagai berikut : 

a. Bagi guru pembimbing. Hasil penelitian ini merupakan gambaran pencapaian kepuasan kerja guru 

pembimbing sehingga dapat dijadikan cerminan pencapaian kepuasan kerja dan diri yang seimbang 

antara diri aktual dan diri ideal. Berdasarkan hasil ini diharapkan guru pembimbing dapat menyesuaikan 

diri dalam upaya pencapaian kepuasan kerja dan keseimbangan dalam dirinya sebagai guru 

pembimbing yang memiliki tanggungjawab bernilai tinggi dalam pendidikan. 

b. Bagi organisasi profesi. Perlunya dibuat kebijakan yang dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan 

guru pembimbing yang mungkin tercapai, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan akhir yang 

diinginkan. Selain itu, perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut pada lingkup subyek yang lebih luas 

dan dengan tema-tema yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bagi program studi Bimbingan dan Konseling. Perlunya bagi program studi Bimbingan dan Konseling 

menyaring input mahasiswa baru dengan menggali secara lebih mendalam nilai-nilai pribadi maupun 
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minat tujuan-tujuan yang hendak dicapai secara umum.  Hal ini diupayakan untuk menghindari adanya 

kesenjangan diri aktual-ideal yang selanjutnya akan mempengaruhi kepuasan kerja di kemudian hari 

sebagai guru pembimbing. 

d. Bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling dapat menjadikan 

hasil penelitian ini sebagai gambaran yang mungkin untuk dihadapi pada dunia kerja sebenarnya. 

Secara empiris, pengalaman kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yang turut menentukan 

keseimbangan diri aktual dan ideal. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling dapat menyusun 

perencanaan karier ke depan yang dapat menunjang ketercapaian tujuan-tujuan yang hendak dicapai. 

Selain untuk kepentingan dalam merencanakan karier, mahasiswa juga dapat melakukan penelitian 

lebih lebih lanjut mengenai tema permasalahan yang berbeda dengan topik yang sama dengan 

penelitian ini untuk mendukung peningkatan pelayanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia. 

e. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperhatikan beberapa hal yaitu dengan 

memperluas cakupan teori kesenjangan diri menambahkan ought self supaya lebih memperkaya dan 

memperkuat hasil penelitian. Selain itu adalah dengan menggunakan angket psikometri dan waktu yang 

terpisah diantara variabel-variabel sehingga tidak menimbulkan disonansi kognitif bagi subyek atau 

kecenderungan subyek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara konstan, dan alokasi waktu 

yang juga perlu dibedakan dalam mengukur setiap variabelnya. 
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