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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Remaja usia 15-24 tahun (siswa SMA) berada pada tahap eksplorasi yang 

salah satu cirinya yaitu mampu mengenali minat pekerjaan. Seperti yang 

dikemukakan Super (Osipow, 1983: 157) remaja berada pada tahap eksplorasi. 

Pada tahap ini, remaja mulai memikirkan berbagai alternatif  dalam memilih 

tempat dan jurusan kuliahnya di perguruan tinggi, pekerjaan, pencarian peran dan 

jati diri di sekolah. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa remaja pada tahap 

perkembangan karir mulai mengidentifikasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan 

minat, bakat, kecerdasan, dan potensi yang dimilikinya. 

Idealnya siswa SMA sudah mampu mengenal minat pekerjaannya dan 

memilih tempat kuliahnya ketika sudah lulus. Namun pada kenyataannya tidak 

sedikit siswa SMA yang masih kebingungan untuk menjawab ketika ditanya 

mengenai minat pekerjaan mereka. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Budiamin (Fathonah, 2010: 3) yang salah satu temuannya 

mengungkapkan bahwa 90% siswa SMA di Kabupaten Bandung menyatakan 

bingung dalam memilih karir di masa depan. 

Penelitian Budiman (2003) menghasilkan gambaran bahwa sebanyak 

47,67% siswa perlu mengoptimalkan orientasi karir  dengan rincian presentase 

(33%) kurang memadai, (10,33%) tidak memadai, dan (4,34%) sangat tidak 

memadai. Kesiapan mengambil keputusan dan informasi dunia kerja. Ada lagi 

peneltian yang dilakukan  oleh Rauf (2006) menunjukkan bahwa 46,84% siswa 

SMA kurang matang orientasi karirnya, sehingga mengisyaratkan diperlukannya 

bimbingan karir. (Kutipan: Skripsi Yeyet Nur Aeni yang berjudul “Program 

Bimbingan Karir Berdasarkan Profil Orientasi Siswa SMA, 2011). 
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Kurangnya pemahaman minat diri terhadap suatu pekerjaan dan minimnya 

informasi karir yang diperoleh dari guru bimbingan dan konseling di sekolah 

menjadi penyebab utama kebingungan siswa untuk mengenal minat pekerjaannya. 

Hal ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan angket kebutuhan siswa mengenai informasi karir terkait dengan 

minat pekerjaan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka para siswa tidak akan mampu 

untuk membuat perencanaan karir dan pengambilan keputusan karirnya di masa 

yang akan datang. Padahal salah satu tugas perkembangan siswa SMA yang harus 

dilalui remaja menurut Huvigurst (Sarlito W. Sarwono, 1997: 39-40) 

mengemukakan bahwa “…memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu 

pekerjaan atau jabatan, mengembangkan keterampilan, keterampilan, dan konsep-

konsep intelektual yang diperlukan dalam hidup sebagai warga negara yang 

terpuji…”.  Tapi ketika siswa tidak dapat mengenali minat pekerjaannya, maka 

siswa tidak akan memiliki kejelasan arah karir yang sesuai dengan minatnya. 

Dengan begitu, siswa akan mengalami kesulitan dalam menentukan arah karirnya 

di masa depan. 

Namun apabila masalah kebingungan siswa dalam mengenali minat 

pekerjaan akibat kurangnya informasi karir yang diberikan guru bimbingan dan 

konseling di sekolah tersebut diteliti, maka peneliti akan menemukan media 

informasi yang tepat digunakan untuk membantu siswa dalam memperoleh 

informasi karir dan prediksi untuk jurusan pada perguruan tinggi yang cukup. 

Sehingga siswa tidak lagi mengalami kebingungan dalam mengenali minat 

pekerjaan dan pengenalan pada jurusan di perguruan tinggi mereka. Bimbingan 

dan konseling di sekolah sebagai fasilitator bagi pencapaian tugas perkembangan 

karir siswa hendaknya menyediakan media informasi karir yang efektif digunakan 

untuk seluruh siswa dalam upaya meningkatkan kemampuan pengenalan minat 

pekerjaan siswa dan pengenalan terhadap jurusan pada perguruan tinggi yang 

akan diambil oleh siswa. 
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Berdasarkan kondisi itulah, peneliti terinspirasi untuk mengembangkan 

suatu aplikasi yang dapat digunakan  untuk membantu pihak sekolah dalam 

menentukan minat pekerjaan siswa dan prediksi jurusan pada perguruan tinggi di 

SMA 20 Bandung. 

Dalam mengembangkan aplikasi penentuan minat karir pada siswa SMA 

menggunakan metode fuzzy logic. Karena banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan minat pekerjaan siswa, sehingga dengan menggunakan 

fuzzy logic dapat lebih mudah untuk menentukan batasan-batasan setiap 

parameternya. Lebih mudah untuk menentukan nilai yang awalnya samar-samar 

menjadi lebih bersifat pasti. Fuzzy logic adalah metodologi pemecahan masalah 

dengan beribu-ribu aplikasi dalam pengendali yang tersimpan dan pemrosesan 

informasi. Fuzzy logic menyediakan cara sederhana untuk menggambarkan 

kesimpulan pasti dari informasi yang ambigu, samar-samar, atau tidak tepat.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pembahasan dari skripsi ini dapat 

dirumuskan  sebagai berikut : 

1. Bagaimana kombinasi fuzzy logic dengan metode Skala Minat 

Pekerjaan (SMP) melalui suatu aplikasi komputer? 

2. Apakah siswa dapat mengetahui minat pekerjaannya dan jurusan 

kuliah setelah melakukan tes Skala Minat Pekerjaan ini? 

C. Batasan Masalah Penelitian 

Mengingat luasnya permasalahan dalam aplikasi ini, maka perlu diberikan 

batasan untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian tugas akhir ini. Batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini 

meliputi : 
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1. Aplikasi tes skala minat pekerjaan ini dikhususkan hanya pada siswa 

kelas XI di SMAN 20 Bandung. 

2. Soal tes skala minat pekerjaan yang digunakan pada aplikasi ini adalah 

soal rujukan dari jurusan PPB yang berjudul Skala Minat Pekerjaan 

(SMP) yang penggunaannya terbatas di lingkungan LPPB FIP UPI. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kombinasi fuzzy logic dengan metode Skala Minat 

Pekerjaan (SMP) melalui suatu aplikasi komputer untuk menentukan 

minat karir pada siswa SMA. 

2. Mengetahui tingkat kesesuaian perhitungan hasil nilai test minat karir 

antara menggunakan metode fuzzy logic dan perhitungan manual. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak, 

diantaranya : 

1. Bagi sekolah : 

Dengan dikembangkannya sebuah aplikasi test skala minat pekerjaan 

ini pihak sekolah terutama guru Bimbingan Konseling / BK dapat 

mengetahui minat pekerjaan siswanya yang selanjutnya siswa bisa 

diarahkan dalam melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 

sesuai dengan minat pekerjaannya. 

2. Bagi Siswa : 

Siswa bisa lebih dapat mengetahui minat pekerjaannya dengan 

mengerjakan soal dalam test skala minat pekerjaan. Jadi setelah 

mengerjakan soal dalam aplikasi tersebut siswa bisa mempunyai 
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arahan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai 

dengan minat pekerjaannya. 

 

3. Bagi peneliti lain : 

Peneltian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin 

mengkaji lebih dalam lagi tentang hal yang berkaitan dengan test skala 

minat pekerjaan siswa. 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Berikut adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini : 

1. Metode pengumpulan data : 

Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Observasi : 

Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 

b. Metode Eksplorasi atau studi literatur : 

Yaitu dengan menggunakan paper, buku,atau dengan situs internet 

yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. 

c. Metode Wawancara : 

Metode wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

langsung kepada pihak yang berhubungan langsung dengan objek 

yang diteliti, sehingga data yang di dapat betul-betul objektif dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak : 
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Pada tahapan ini dalam proses pengembangan perangkat lunak, 

digunakan pendekatan berbasis dengan model proses yang digunakan 

adalah sekuensial linier / waterfall.  

3. Pengujian perangkat lunak yang dibuat dan pembuatan kesimpulan. 

Pengujian perangkat lunak yang baru dikembangkan, diuji melalui 

serangkaian test menggunakan black box testing. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran 

umum tentang perangkat lunak yang akan dibuat. Sistematika penulisan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan beberapa hal teori tentang test skala minat pekerjaan, fuzzy 

logic, dan sebagainya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang desain penelitian, metode penelitian, alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan tentang pembahasan dan hasil yang diperoleh dari 

penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
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Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diajukan agar dapat 

menjadi bahan pertimbangan. 


