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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Anak sebagai peserta didik merupakan pribadi yang unik dan dinamis 

yang sedang mengalami proses perkembangan dan mengalami dinamika dalam 

interaksinya dengan lingkungan sekitar. Menurut Hurlock (1994, hlm. 146) masa 

anak adalah periode krisis yang ditandai dengan suatu periode dimana anak 

membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses. Anak diharapkan memperoleh 

dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan menyesuaikan 

diri dengan orang dewasa dan mampu mempelajari keterampilan tertentu.  

Karir merupakan rentang kehidupan yang bermakna bagi individu agar 

dapat mengaktualisasikan diri. Proses perkembangan karir berlangsung secara 

berkelanjutan dan bukan merupakan segmentasi dari tahap-tahap perkembangan, 

sehingga pendidikan karir perlu diberikan sejak awal perkembangan individu 

(Rika, 2010, hlm. 3). Sciarra (2002, hlm. 123) menyatakan bahwa perkembangan 

karir sudah mulai dibentuk sejak dini yaitu pada TK/SD. Pengenalan pekerjaan 

didasarkan pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar anak tumbuh dan 

berkembang. Meskipun pada tahap-tahap awal perkembangannya individu belum 

diarahkan pada pemilihan dan pembuatan keputusan karir, namun pendidikan 

karir sejak dini berkontribusi pada penyediaan kesempatan karir di masa yang 

akan datang.  

Perkembangan karir di usia SD merupakan salah satu perkembangan yang 

sangat penting karena berpengaruh pada keputusan peserta didik dalam 

pendidikannya masing-masing. Pentingnya kompetensi karir pada usia SD dapat 

ditunjukkan dengan kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengalaman 

sekolah untuk mendapatkan informasi dan lebih siap merencanakan masa depan. 

Pada beberapa penelitian diketahui bahwa keputusan atau pilihan yang dibuat oleh 

peserta didik terhadap pilihan melanjutkan pendidikan setelah jenjang sekolah 

dasar, memberikan dampak bagi perkembangan pendidikan dan karirnya di masa 

depan. Howard dan Walsh (dalam Hanover Research, 2012, hlm. 13) menyatakan 
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bahwa “keterampilan dan pengalaman yang dikembangkan selama masa anak 

akan berdampak pada perkembangan keterampilan karir di masa depan”. 

Menurut Super (dalam Winkel dan Hastuti, 2010, hlm. 632), peserta didik 

sekolah dasar berada pada tahap perkembangan (growth). Tahap ini dimulai dari 

saat lahir sampai umur 15 tahun, anak mengembangkan berbagai potensi, 

pandangan khas, sikap, minat dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam 

konsep diri (self-concept structure). Pada tahap pertama dari proses 

pengembangan karir, individu harus terbuka pada berbagai pilihan dan 

kemungkinan yang tersedia bagi mereka di dunia kerja. Anak perlu disadarkan 

bahwa pilihan karir mereka akan berdampak pada semua peran masa depan 

mereka yang lain dalam sebuah kehidupan. Schultheiss dan Stead (dalam 

Dimakakou dkk, 2013, hlm. 2) menyatakan selama di sekolah dasar, anak 

memiliki tugas-tugas perkembangan yang berhubungan dengan pengembangan 

karir yaitu sebagai peserta didik, anak diharapkan mampu mengembangkan 

konsep yang jelas mengenai pekerjaan dan mendapatkan pemahaman yang 

bermakna mengenai pentingnya karir dalam kehidupan sosial.  

Herr, Crammer, dan Niles (dalam Dimakakou dkk, 2013, hlm. 1) 

menekankan bahwa karir di sekolah dasar harus fokus pada kesadaran peserta 

didik tentang pendidikan, pekerjaan dan pilihan lain yang akan tersedia karena 

melalui sekolah dan masuk ke dunia orang dewasa, anak akan menemukan cara 

mengantisipasi dan membuat rencana, dan mengetahui hubungan antara kebiasaan 

kerja, kemampuan dan minat, dan karakteristik terkait. Pentingnya kesadaran karir 

bagi anak adalah untuk membantu individu memahami dunia kerja, untuk 

menciptakan kesadaran tentang pilihan karir yang tersedia, dan untuk memberikan 

motivasi dan harapan untuk masa depan mereka. 

Supriatna (2010, hlm. 55) mengungkapkan bahwa kompetensi karir 

merupakan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, kesiapan, dan 

keterampilan peserta didik dalam membuat keputusan karir. Pengetahuan yang 

menjadi dasar dalam membuat keputusan karir adalah pengetahuan mengenai 

tujuan hidup, diri sendiri, lingkungan, nilai-nilai, dunia kerja, dan pengetahuan 

tentang keputusan karir. Berdasarkan standar National Career Development 

Guidelines (NCDG) mengenai perkembangan karir, kompetensi karir peserta 
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didik kelas V terdiri dari pengembangan pribadi dan sosial, prestasi pendidikan 

dan belajar sepanjang hayat, dan manajemen karir (Andersen dan Vandehey, 

2012, hlm. 241-242). 

Kompetensi karir peserta didik sekolah dasar termasuk dalam fase 

kesadaran karir. Peserta didik sekolah dasar dibantu untuk mengenal dunia kerja 

dan dirinya sendiri serta memiliki kesadaran pentingnya kerelaan untuk 

bekerjasama dan bertindak secara bertanggungjawab. Kesadaran karir sangat 

penting dalam tahap awal pengembangan karir. Kesadaran karir muncul dari 

kompetensi karir yang dimiliki oleh setiap individu (peserta didik). Eliason and 

Patrick (dalam Nasir dan Lin, 2013, hlm. 2) menyatakan bahwa kesadaran karir 

mengacu pada kesadaran individu dari kesempatan karir yang tersedia dan 

kebutuhan karir individu. Kesadaran yang dimaksud termasuk informasi seperti 

persyaratan pendidikan, persyaratan keterampilan, jenis profesi yang tersedia, 

iklim kerja, dan  peraturan serta harapan dari suatu bidang atau organisasi. Perry 

dan VanZandt (dalam Nasir dan Lin, 2013, hlm. 2) menetapkan bahwa kesadaran 

karir harus menjadi sebuah dasar sebelum individu mulai menjajaki pilihan 

karirnya. 

Menurut Zunker (dalam Dimakakou dkk, 2013, hlm. 2) tujuan karir secara 

umum yang digariskan dalam program bimbingan perkembangan yang 

komprehensif untuk peserta didik sekolah dasar adalah mendapatkan kesadaran 

karir. Mendapatkan kesadaran karir meliputi kesadaran peserta didik dari 

karakteristik pribadi, minat, sikap, keterampilan, dan keragaman dunia kerja. 

Melalui kegiatan bimbingan, konseling individu, dan kegiatan kelompok, peserta 

didik dari TK sampai kelas lima dapat memperoleh kompetensi dalam kesadaran 

karir. Salah satu jenis bimbingan dalam program bimbingan dan konseling 

komprehensif adalah bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan upaya bantuan 

terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia 

kerjanya, mengembangkan masa depannya sesuai dengan bentuk kehidupannya 

yang diharapkan (Yusuf dan Nurihsan, 2010, hlm. 12). 

Penelitian mengenai harapan dan cita-cita karir anak sekolah dasar yang 

dilakukan Richard, Anne, dan Herting, 2005 (dalam Rika, 2010, hlm. 4-5) pada 

123 responden, menunjukkan bahwa anak-anak yang berada pada kelas atas 
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mampu berpikir mengenai pilihan karir secara lebih spesifik dan realistik 

dibandingkan dengan anak yang berada pada kelas bawah. Usia sekolah dasar 

perlu ditanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan pengetahuan mengenai 

informasi karir dan cita- cita yang sesuai dengan minat dan bakat anak. 

Penelitian yang dilakukan selama 31 tahun oleh National Child 

Development Study yang berakhir pada 1989, menemukan hubungan positif antara 

cita-cita anak pada usia 11 tahun dengan apa yang nantinya akan mereka lakukan 

dalam hidup, yakni sekitar 50% anak-anak dalam penelitian ini yang memiliki 

cita-cita profesi akhirnya punya karir profesional lebih dari 30 tahun kemudian, 

dibandingkan dengan 29% anak-anak yang punya cita-cita rendah (dalam 

http://www.commongroundnews.org/article.php?id=29549&lan=ba&sp=0).  

Penelitian Wahono di tahun 2000 mengenai angka putus sekolah di 

Indonesia pada tahun ajaran baru di sekolah dasar semakin memperkuat bahwa 

kompetensi karir perlu dikembangkan dalam setting sekolah. Hasil penelitian 

menunjukkan tingkat pendaftaran peserta didik pada jenjang sekolah dasar 

mencapai 93% sampai 95,7% dari tahun 1994 hingga tahun 1997. Namun, 

persentase yang mendaftar sekolah tidak sesuai dengan persentase kelulusan yang 

hanya mencapai 26,3% hingga 30,7% (Rika, 2010, hlm. 5). Salah satu penyebab 

permasalahan pendidikan nasional adalah rendahnya minat anak untuk 

melanjutkan sekolah yang berdasarkan fakta tingginya angka putus sekolah. 

Rendahnya minat melanjutkan sekolah pada peserta didik menunjukkan bahwa 

peserta didik memiliki kompetensi karir yang kurang baik yaitu belum memiliki 

kesadaran terhadap pentingnya hubungan antara pendidikan dan pekerjaan (cita-

cita) serta belum mampu merencanakan masa depan. Padahal kompetensi karir 

merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki setiap peserta didik dalam 

proses perkembangan karirnya khususnya dalam membuat keputusan karir dalam 

pendidikannya. 

 Menurut Saji Sonjaya (dalam http://www.pikiran-

rakyat.com/node/289284), Empowering Manager DD Jabar–Sinergi Foundation, 

tahun 2012 UNICEF meliris laporan tahunan berupa sebanyak 2,3 juta anak usia 

7-15 di Indonesia tidak bersekolah. Di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 

Jawa Barat, dimana terdapat sebagian besar penduduk Indonesia, sebanyak 42% 
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anak putus sekolah. Meski secara keseluruhan angka masuk sekolah dasar cukup 

tinggi, tetapi sebuah kajian tentang Anak Putus Sekolah yang dilakukan bersama 

Kementerian Pendidikan, UNESCO, dan UNICEF pada tahun 2011, menunjukkan 

bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah dengan angka putus 

sekolah yang terjadi sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. 

Hasil penelitian Lestari (2012, hlm. 107) tentang profil umum kompetensi 

karir peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012 

menyatakan bahwa kompetensi karir peserta didik berada pada kategori cukup 

kompeten dengan jumlah 100 peserta didik dari total 154 peserta didik. Hasil 

penelitian Nisa Nur Aeni (2013, hlm. 53) tentang profil umum kompetensi karir 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Lembang Tahun Ajaran 2012/2013 

menyatakan bahwa kompetensi karir peserta didik berada pada kategori cukup 

kompeten dengan jumlah 319 peserta didik dari total 327 peserta didik. Hasil ini 

dapat dimaknai bahwa peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung Tahun 

Ajaran 2011/2012 dan peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Lembang Tahun 

Ajaran 2013/2014 berada pada kategori cukup kompeten, dimana peserta didik 

cukup mampu dalam memahami diri, mengenal lingkungan, mempertimbangkan 

atas peluang, melakukan ekplorasi sumber informasi dan membuat perencanaan 

untuk memilih pendidikan lanjutan dan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian Rika (2010, hlm. 92) mengenai kesadaran 

karir pada kelas atas di Sekolah Dasar Islam Terpadu-Sumedang, peserta didik 

hanya menguasai dua aspek dari enam aspek kesadaran karir yaitu kesadaran diri 

dan sikap terhadap karir. Hasil penelitian Diar Rizki Ashar (2015, hlm. 64) 

mengenai kesadaran karir peserta didik kelas V SD Laboratorium percontohan 

UPI Tahun Ajaran 2014/2015, peserta didik memiliki tingkat kesadaran karir pada 

kategori sedang dengan jumlah peserta didik sebanyak 50 orang (75,76%) dari 66 

orang peserta didik. Hal ini berarti peserta didik sudah memiliki kesadaran karir 

tetapi masih belum optimal karena belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 

perkembangan karirnya. 

Berdasarkan studi pendahuluan di Sekolah Dasar Negeri Cirateun melalui 

Instrumen Tugas Perkembangan di kelas V, aspek wawasan dan persiapan karir 

termasuk ke dalam deretan 8 aspek terendah yaitu pada poin 9.1 mengenai 
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ketertarikan peserta didik untuk mengenal jenis-jenis pekerjaan dan poin 9.2 

mengenai keterampilan yang dibutuhkan di masa depan.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peserta didik yang kurang memiliki 

kompetensi atau kemampuan dalam karir akan mengalami kesulitan dalam 

mewujudkan karir atau cita-cita masa depannya. Dalam rangka mencegah 

kesulitan peserta didik dalam membuat keputusan karir, maka pemberian layanan 

bimbingan karir di sekolah menjadi hal yang diperlukan agar peserta didik mampu 

mengenal diri dan lingkungannya serta memiliki kesadaran akan pentingnya karir 

di masa depan. 

Kompetensi karir di usia anak sekolah dasar sama pentingnya bagi karir di 

usia remaja yang dikarenakan karir pada anak memberikan kontribusi dalam 

perjalanan pendidikan individu dan pencapaian kompetensi karir pada usia 

remaja. Jadi, pengembangan kompetensi karir hendaknya dilakukan secara 

berkelanjutan mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah 

menengah atas melalui bimbingan karir, namun orientasi karir di sekolah dasar 

bukan pemilihan karir tetapi lebih berfokus pada diri dan kesadaran karir. 

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan profil 

kompetensi karir peserta didik kelas V SD Cirateun Tahun Ajaran 2015/2016 dan 

merumuskan program bimbingan karir berdasarkan profil kompetensi karir 

peserta didik kelas V SD Cirateun Tahun Ajaran 2015/2016.  

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang di atas mendeskripsikan kurangnya kompetensi karir 

peserta didik yang ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman diri, kurangnya 

sumber informasi, dan kurangnya perencanaan masa depan. Rendahnya 

kompetensi karir peserta didik pada usia remaja bisa dipengaruhi oleh rendahnya 

kompetensi karir pada usia anak. Berdasarkan hasil penelitian Rika (2010, hlm. 

92) tentang karir pada peserta didik sekolah dasar kelas V, masalah seputar 

kompetensi karir yang masih dialami oleh peserta didik seperti berikut: kurangnya 

pemahaman diri yang ditunjukkan dengan kurang mengetahui minat, kemampuan 

dan potensi yang dimilikinya, kurangnya sumber informasi yang ditunjukkan 

dengan rendahnya kemampuan dalam mengamati lingkungan sosial untuk 
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memperoleh informasi dan menggunakan informasi tersebut, serta kurangnya 

perencanaan masa depan yang ditunjukkan dengan kurang memahami proses 

pembuatan keputusan dan pengaruh suatu keputusan, belum mampu 

menghubungkan hobi, kegiatan dan kemampuan akademis dalam pencapaian 

karir, dan kurang memahami keterampilan membaca, menulis dan berhitung 

sebagai dasar menuju kesuksesan karir.  

Berdasarkan paparan di atas, tingkat pencapaian kompetensi karir peserta 

didik sekolah dasar difokuskan pada tiga aspek dalam variabel kompetensi karir 

yang didasarkan pada National Career Development Guidelines (NCDG), yaitu 

aspek pengembangan pribadi dan sosial, aspek prestasi pendidikan dan belajar 

sepanjang hayat, dan aspek manajemen karir. Permasalahan utama penelitian ini 

adalah “Bagaimana program bimbingan karir berdasarkan profil kompetensi karir 

peserta didik kelas V SD?” 

Rumusan masalah di atas dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana profil kompetensi karir peserta didik kelas V SD? 

2. Bagaimana rumusan program bimbingan karir berdasarkan profil 

kompetensi karir peserta didik kelas V SD yang layak menurut pakar 

bimbingan dan konseling? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan program 

bimbingan karir berdasarkan profil kompetensi karir peserta didik kelas V SD.  

Tujuan khusus penelitian ini terdiri dari fakta tentang:  

1. Profil kompetensi karir peserta didik kelas V SD. 

2. Program bimbingan karir berdasarkan profil kompetensi karir peserta 

didik kelas V SD yang layak menurut pakar bimbingan dan konseling. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoretis 

a. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan layanan 

Bimbingan dan Konseling di Sekolah. 
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b. Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi pembaca 

mengenai perkembangan karir anak khususnya dalam hal kompetensi 

karir anak. 

2. Praktis 

a. Bisa menjadi sumber yang bermanfaat bagi guru BK dan wali kelas 

dalam membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensi 

karir.  

b. Program yang dikembangkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan 

bimbingan karir di sekolah dasar. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi salah satu sumber 

referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan karir pada anak 

sekolah dasar. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal 

skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II berisi kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka 

mempunyai peran yang sangat penting, karena menunjukan fungsi sebagai 

landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian. Dalam kajian pustaka 

peneliti membandingkan, mengkontraskan, dan memposisikan kedudukan peneliti 

yang dikaji dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti.  

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian termasuk 

beberapa komponen, diantaranya desain penelitian, lokasi, populasi dan sampel 

penelitian, definisi operasional, pengembangan instrumen penelitian, prosedur dan 

tahapan penelitian, dan analisis data, definisi operasional, instrumen penelitian, 

proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data.  

Bab IV  berisi hasil penelitian dan pembahasan serta rancangan program 

bimbingan karir. 

Bab V berisi simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil temuan penelitian.  


