
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendengar kata karier terlintas di bayangan kita hal-hal seperti pekerjaan,

jabatan  dan kedudukan yang menyumbang kesuksesan di  masa depan.  Seperti

Bruce dan Shertzer (Irham dan Wiyani, 2014:200) yang memahami karir sebagai

suatu  rangkaian  pekerjaan,  jabatan  atau  kedudukan  yang  dimiliki  seseorang.

Pekerjaan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  kehidupan  manusia

dewasa  dimanapun  dan  kapanpun  manusia  itu  berada.  Manusia  akan  merasa

sangat  kesulitan  dan merasa  gelisah  jika  tidak  memiliki  pekerjaan  yang jelas,

apalagi jika sampai menjadi pengangguran. Pengangguran terhitung tidak sedikit,

menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) penggangguran terbuka tahun 2017 di

Indonesia dengan tingkat tamatan SMU dan SMK mencapai lebih dari dua juta

jiwa,  Sedangkan di  Provinsi  Jambi sendiri  tingkat  pengangguran terbuka pada

Februari 2017 adalah 3,67%. 

Pekerjaan  sendiri  mendukung  kemandirian  ekonomi  dalam  pemenuhan

kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia, dan bahkan dapat menciptakan

identitas  diri.  Sesuai  yang  diungkapkan  Gladding  (2015:402)  “Pekerjaan

memengaruhi  hidup  seseorang  secara  keseluruhan  termasuk  dengan  kesehatan

pada fisik dan juga kesehatan mental”.  Maka dari itu untuk pencapaian karir yang

berkualitas  dan  agar  mengalami  perkembangan  yang  lebih  baik  memerlukan

persiapan dan perencanaan yang matang dibandingkan mencari pekerjaan yang
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sifatnya  sementara  waktu,  yang  sering  menjadi  pilihan  banyak  orang  untuk

memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  bahkan  yang  lebih  dipentingkan  adalah

kebutuhan hari ini seperti halnya makan guna bertahan hidup. Dan perlu disadari

jika kita ingin memperoleh karir yang baik dan sesuai dengan harapan maka kita

perlu membuat suatu perencanaan karir yang matang dan tepat (Oftaviana, 2015:

Artikel;http://simki.unpkediri.ac.id/).  Perencanaan  karir  menurut  Mondy

(2008:243) adalah “Proses berkelanjutan dimana seseorang menetapkan tujuan-

tujuan  akhir  dan  mengidentifikasi  cara-cara  untuk  mencapainya”.  Dengan

menetapkan tujuan dan cara mencapai tujuan itu yang jelas direncanakan, maka

tidak  akan  ada  kebingungan  yang  membuat  individu  membuang  waktunya

percuma, dan dengan perencanaan pula karir dapat berkembang. 

Berdasarkan  hasil  survey  menggunakan  kuesioner  terhadap  20  siswa,

ditemukan  bahwa  18  siswa  masih  belum  yakin  terhadap  kemampuan  untuk

mencapai semua tujuannya sesuai dengan yang direncanakan, sejalan dengan itu

sebanyak 11 siswa belum memiliki atau menetapkan rencana yang matang secara

maksimal untuk mencapai tujuan yang dinginkan, sebanyak 9 siswa masih belum

memiliki gambaran lapangan pekerjaan saat ini.  Selanjutnya ada 5 siswa yang

mengungkapkan bahwa tujuan setelah menamatkan sekolah ini belum atau tidak

sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, dan ada siswa yang merasa tujuan

tersebut  tidak  sesuai  dengan  harapan  atau  cita-citanya,  dan  kemudian  juga

terungkap  bahwa  ada  13  siswa  yang  mengungkapkan  bahwa  mereka  takut

mengalami  kegagalan.  Dari  hasil  tersebut  diketahui  bahwa  siswa  mengalami



3

permasalahan  seperti  ragu  akan  kemampuannya  untuk  sukses,  belum  mampu

merencanakan masa depan dengan matang, ragu tentang kesempatan memperoleh

pekerjaan  sesuai  dengan  pendidikan  yang  diikuti  sekarang,  belum  memiliki

gambaran  mengenai  lapangan  pekerjaan  dan  ketakutan  akan  kegagalan  yang

dialami kelak, yang menjadikan siswa belum mampu menetapkan rencana yang

baik  untuk  mencapai  tujuan  dan  harapan  mereka.   Jika  terus  dibiarkan  tanpa

tindakan pengentasan ataupun pencegahan maka hal ini akan menjadi penghalang

peserta didik dalam menyusunan perencanaan karirnya.

Pada  masa  praktik  lapangan  di  Sekolah,  praktikan  juga  menjumpai

beberapa masalah dari interaksi tanya jawab dengan beberapa siswa, ketika siswa

ditanya apa tujuan selanjutnya setelah lulus dari sekolah, siswa masih bingung

untuk memutuskan apa yang ingin dicapai  dimasa depannya,  siswa juga tidak

percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya, dan siswa menjadikan diri

yang  tidak  pantas  untuk  memperoleh  pencapaian  yang  baik  dari  hal  yang

diinginkannya. Ini sejalan dengan hasil wawancara pada guru pembimbing SMA

Negeri 8 Kota Jambi, juga ditemukan bahwa siswa kelas XII masih banyak yang

belum menerima kelemahan yang ada pada dirinya dilihat dari siswa banyak yang

hanya melihat kelebihan dan tidak memahami kelemahan dirinya,  perencanaan

karir  siswa  masih  tergolong  rendah,  karena  masih  ditemukan  siswa  bersikap

pesimis dan kurang percaya diri setelah mengalami kegagalan. Ketidakpercayaan

dan sikap pesimistik individu ini adalah bentuk konsep diri yang negatif dimana
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ia menyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak pantas

mendapatkan sesuatu, dan tidak layak untuk sukses (Sukini 2016:27). 

Kebingungan  yang  ada  pada  siswa  SMA,  sesuai  dengan  karakteristik

remaja  yang sebagaimana  dikatakan  Khulen  (Ali  dan  Asrori,  2014:92)  bahwa

“Mulai  tampak  kecenderungan  untuk memilih  karier  tertentu  meskipun  dalam

pemilihan karier tersebut masih mengalami kesulitan”. Adanya ketidakpercayaan

diri  siswa  dan  memandang  dirinya  negatif  akan  menghambat  perencanaan

karirnya, apalagi dalam pengambilan keputusan. Menjadi perhatian yang khusus

pengungkapan  masalah  dalam bidang  karir  dan  pekerjaan  ini,  dimana  hal  ini

menggambarkan  kebutuhan  siswa  untuk  meraih  kehidupan  masa  depannya

dengan lebih baik. Jika dikaitkan dengan masa depan maka tidak dapat dianggap

remeh,  karena keberlangsungan seseorang sangat  bergantung dengan apa yang

menjadi kebutuhan saat ini.

Kemampuan  memilih  dan  mempersiapkan  pekerjaan  adalah  salah  satu

tugas  perkembangan remaja.  Remaja  berusaha  untuk membangun masa  depan

yang menurut mereka dianggap tepat.  Pada masa ini  juga individu dihadapkan

pada tugas perkembangan karir yaitu perencanaan garis besar masa depan dimana

individu meninjau diri sendiri dan situasi hidupnya (Winkel & Hastuti, 2006:632-

633). Dalam penyusunan rencana masa depan, pemahaman diri menjadi salah satu

unsur penentunya. Dari gambaran diri yang berupa informasi tentang diri sendiri

menghasilkan  pemahaman  diri  bagi  individu.  Dimana  terkait  minat,  bakat,

keyakinan, harapan dan nilai-nilai kehidupan yang di yakini. Seperti seseorang
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cenderung menentukan pilihan sekolah sesuai dengan minat dan keyakinannya

dengan sekolah yang akan dipilihnya, begitu pula pada penentuan jurusan pada

jenjang  SMA siswa  menyesuaikan  minat,  harapan  dan  kemampuannya  untuk

memilih jurusan IPA atau IPS, dan pada keputusan pendidikan lanjutan setelah

lulus sekolah, akankah memilih kuliah di perguruan tinggi, memilih bekerja atau

bahkan  menikah.  Menurut  Havighurst  (Ngalimun,  dkk.,  2013:83)  tugas

perkembangan  remaja  adalah  memilih  dan  menyiapkan  lapangan  pekerjaan.

Diterangkan Ngalimun dkk. (2013:84) “Ukuran dan kekuatan badan pada sekitas

usia 18 tahun sudah cukup kuat dan tangkas untuk memiliki dan menyiapkan diri

memperoleh lapangan pekerjaan, dan minat kaum remaja pada usia 16-19 tahun

tertuju pada pemilihan dan mempersiapkan lapangan perkerjaan”. Usia 18 atau 19

tahun adalah usia akhir masa SMA yang duduk pada tingkat kelas tiga atau sering

disebut XII yang artinya usia ini yang secara psikologis memiliki minat kearah

pemilihan  yang  menentukan  dan  persiapan  rencana  karir  dengan  keputusan-

keputusan yang penting untuk diri individu.

Untuk menentukan keputusan tersebut  maka individu harus  memahami

tentang dirinya sendiri, seperti yang diungkapkan Holland (Gladding, 2015:410)

“Penting bagi individu untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang dirinya

sendiri  dan lingkungan pekerjaannya untuk bisa mengambil  keputusan tentang

karier  dengan  bijaksana”.  Dan  Sukini  (2016:27)  juga  mengungkapkan  bahwa

“Konsep  diri  memainkan  peran  yang  sangat  besar  dalam  menentukan

keberhasilan  hidup  seseorang”.  Meyakini  dan  memandang  dirinya  baik  maka
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konsep  dirinya  positif  yang  menciptakan  sikap  dan  fikiran  optimis,  berani

mencoba  hal-hal  baru,  percaya  diri,  dan  berani  menetapkan  tujuan  hidup

merupakan  sikap  untuk  mencapai  keberhasilan.  Demikian  konsep  diri

menjelaskan bagaimana kita memandang diri sendiri, mempersepsikan diri sendiri

dan  memahami  diri.  Pemahaman  mengenai  dirinya  sendiri  atau  konsep  diri

berhubungan dengan karir yang dipilih dan diputuskannya. 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  peneliti  tertarik  untuk

melakukan penelitian tentang Hubungan Antar Konsep Diri dengan Perencanaan

Karir Siswa Kelas XII di SMA Negeri 8 Kota Jambi. 

B. Batasan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  terdapat  batasan  dalam  penulisan

skripsi agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah. Ruang lingkup

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep diri siswa yang dapat menggambarkan siapa diri seseorang tersebut.

Konsep diri  pada penelitian ini terkait dengan pengetahuan individu tentang

dirinya  sendiri,  harapan  individu  terhadap  dirinya  sendiri,  dan  penilaian

individu yang berkaitan dengan dirinya sendiri.

2. Perencanaan karir siswa dalam mengambil keputusan  untuk mencapai tujuan-

tujuan karir yang sesuai dengan potensi diri  siswa. Perencanaan karir  pada

penelitian  ini  terkait  dengan  pemahaman  diri  sendiri,  pengetahuan  tentang
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dunia kerja,  dan penalaran yang realistis  mengenani hubungan pemahaman

diri dan pengetahuan dunia kerja.

3. Unit analisis penelitian adalah siswa kelas XII di  SMA Negeri 8 Kota Jambi

tahun ajaran 2018/2019.

C. Rumusan Masalah

Menurut Sutja, dkk. (2017:45) Rumusan masalah harus utuh dan lengkap,

dengan  rumusan  dasar  dan  rumusan  yang  spesifik.  Adapun  rumusan  masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana  gambaran  konsep  diri  siswa  kelas  XII  SMA Negeri  8  Kota

Jambi?

2. Bagaimana gambaran perencanaan karir siswa kelas XII SMA Negeri 8 Kota

Jambi?

3. Apakah  terdapat  hubungan  antara  konsep  diri  dengan  perencanaan  karir

siswa kelas XII di SMA Negeri 8 Kota Jambi?

D. Tujuan Penelitian

Menurut  Sutja,  dkk.,  (2017:45)  “Tujuan  penelitian  adalah  menemukan

jawaban empiris atas permasalahan yang diajukan”. Adapun tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan konsep diri siswa kelas XII SMA Negeri 8 Kota Jambi.
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2. Mengungkapkan  perencanaan  karir  siswa  kelas  XII  SMA Negeri  8  Kota

Jambi.

3. Mengungkapkan hubungan antara konsep diri dengan perencanaan karir siswa

kelas XII di SMA Negeri 8 Kota Jambi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil  dari  penelitian  di  harapkan  dapat  bermanfaat  bagi  banyak  pihak,

terutama pihak-pihak seperti berikut:

1. Siswa,  Melalui  penelitian  ini,  dapat  menjadi  cerminan  diri  dan  gambaran

siswa sehingga mendapatkan informasi  tentang dirinya  sendiri.  Siswa juga

dapat mengoptimalkan perencanaan karir yang lebih baik melalui konsep diri

positif dan mengembangkannya guna kehidupan masa depan.

2. Guru  Pembimbing,  Dengan  mengetahui  hubungan  konsep  diri  dengan

perencanaan karir siswa, guru dapat mengambil tindakan untuk membimbing

dan  mencegah  konsep  diri  yang  negatif  di  Sekolah.  Sehingga  siswa  akan

menjadi manusia yang mandiri dan dewasa dalam merencanakan karir masa

depannya.

3. Kepala Sekolah, Penelitian ini dapat dijadikan evalusasi dan gambaran kondisi

nyata  dari  program  pendidikan  di  Sekolah  yang  dikelolanya  dan  menjadi

masukan bagi  penetapan kebijaksanaan Kepala  Sekolah  dimasa mendatang

terkait konsep diri siswa dan perencanaan karir siswa.
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F. Anggapan Dasar

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada asumsi bahwa:
1. Setiap individu memiliki perencanaan karir yang berbeda-beda.
2. Setiap individu memiliki konsep diri yang berbeda-beda.
3. Dalam menyusun rencana karir, siswa memerlukan gambaran diri atau konsep

diri.

G. Hipotesis Penelitian

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan

hipotesis penelitian yaitu “Terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri

dengan perencanaan karir siswa kelas XII di SMA Negeri 8 Kota Jambi”. 

H. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep terkait variabel yang

dibahas. Definisi operasional tersebut adalah:

1. Konsep diri,  konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri

sendiri yang terkait dengan identitas diri.  Konsep diri menurut  Ghurfron &

Risnawati  (2010:17)  terkait  dengan  Pengetahuan  individu  tentang  dirinya

sendiri, harapan individu terhadap dirinya sendiri, dan penilaian individu yang

berkaitan dengan dirinya sendiri.

2. Perencanaan Karir,  perencanaan karir  adalah suatu proses  dimana individu

memilih suatu bidang karir dan mengambil tahapan untuk mencapai tujuan-

tujuan karir yang sesuai dengan potensi diri. Perencanaan karir menurut Frank
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Parsons (Winkel & Hastuti, 2006:408) terkait dengan pemahaman diri sendiri,

pengetahuan  tentang  dunia  kerja,  dan  penalaran  yang  realistis  mengenai

hubungan pemahaman diri dan pengetahuan dunia kerja.

I. Kerangka Konseptual

x y

     r xy

Konsep Diri
Siswa

Perencanaan Karir
Siswa

Konsep Diri  (Ghurfron
& Risnawati 2010:17)

1. Pengetahuan
2. Harapan
3. Penilaian

Perencanaan  Karir,  Frank  Parsons
(Winkel & Hastuti, 2006:408)

1. Pemahaman diri sendiri
2. Pengetahuan tentang dunia kerja
3. Penalaran yang realistis 

mengenani hubungan pemahaman 
diri dan pengetahuan dunia kerja


