
 

 

ABSTRAK 

 

Ariza Rachma, 111311133179, Pemilihan Karir dalam Perspektif SCCT(Social 

Cognitive Theory) pada Tunanetra yang Menempuh Pendidikan Tinggi, skripsi, 

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2017. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan 

karir tunanetra yang menempuh pendidikan tinggi dalam perspektif SCCT (Social 

Cognitive Career Theory). Proses pemilihan karir dalam perspektif SCCT 

merupakan interaksi antara individu (faktor personal) dengan lingkungannya 

(faktor kontekstual) yang melibatkan aspek kognitif di dalamnya. Faktor personal 

mencakup beberapa faktor bawaan individu diantaranya kondisi disabilitas, 

status kesehatan, ras atau etnis, gender, dan kepribadian.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data penelitian 

adalah wawancara (face to face) dengan analisis tematik. Subjek penelitian 

merupakan tunanetra yang menempuh pendidikan tinggi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga subjek penelitian memiliki 

tujuan pekerjaan yang sama yaitu sebagai guru atau dosen karena ketertarikan 

mereka dengan aktivitas mengajar. Proses pemilihan karir tunanetra yang 

menempuh pendidikan tinggi diawali dengan berbagai pengalaman belajar dari 

lingkungannya. Pengalaman belajar akan membentuk ketertarikan (interest) 

terhadap aktivitas tertentu, selanjutnya akan membentuk tujuan karir (goals) dan 

langkah (actions) guna mencapai performa tertentu. Kesempatan untuk 

melakukan eksplorasi melalui berbagai aktivitas, dukungan emosional dari 

orangtua, dan kemandirian memiliki peranan penting dalam proses pemilihan 

karir. Sedangkan pendidikan tinggi memberikan perannya yaitu sebagai wadah 

mengembangkan diri dan mempersiapkan diri melalui ilmu pengetahuan bagi 

tunanetra yang menempuh pendidikan tinggi. 
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