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BAB I 

PENDAHULUAN 

   Bab I menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang 

topik atau isu yang diangkat dalam penelitian ini serta arah penelitian. 

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari 

penelitian ini 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Abad 21 ini masyarakat menghadapi berbagai tantangan dan 

perubahan akibat teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang 

dengan sangat pesat khususnya dalam dunia pekerjaan. Tantangan dan 

hambatan tersebut misalnya jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding 

dengan jumlah pertumbuhan penduduk sehingga menuntut seseorang 

untuk bersaing secara ketat dari segi kemampuan dan produktivitas dalam 

bekerja. Selain itu kemajuan teknologi tidak selalu memberi keuntungan 

namun juga memberikan dampak kerugian seperti berkurangnya lapangan 

pekerjaan yang disebabkan oleh banyak pekerjaan yang asalnya dikerjakan 

oleh manusia saat ini dapat dilakukan oleh mesin-mesin atau peralatan lain 

yang lebih canggih dan relatif lebih hemat biaya operasionalnya. Masalah 

lain yakni banyak orang yang sudah bekerja tetapi bukan pada bidang yang 

mereka minati atau tidak sesuai dengan bidang kemampuannya. Padahal 

minat terhadap pekerjaan sangat mempengaruhi kepuasan bekerja dan 

pada akhirnya menghasilkan prestasi kerja. Penelitian yang dilakukan oleh 

Prabowo (2011) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

minat dengan kepuasan kerja seseorang. Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh Yuniastuti (2011, hlm. 199) juga mengungkapkan bahwa 

kepuasan kerja seseorang akan berdampak positif terhadap prestasi kerja 

seseorang. Kepuasan kerja memberi pengaruh sebesar 66,40% terhadap 

prestasi kerja sedangkan 33,60% prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh 

faktor lain.  
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Seseorang yang memiliki minat dalam pekerjaan juga lebih siap 

memasuki dunia kerja dibandingkan yang tidak memiliki minat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Saputro (2013) kepada peserta didik SMK sebanyak 

55 siswa menunjukkan bahwa minat pekerjaan sangat berpengaruh 

signifikan terhadap kesiapan memasuki dunia kerja. Minat menyumbang 

sebesar 10% terhadap kesiapan memasuki dunia kerja, bahkan dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan akademis (nilai) tidak 

memiliki konribusi sebanyak minat (eprints.uny.ac.id).  

Pekerjaan yang sesuai dengan minat akan mendatangkan kecintaan 

dalam pekerjaan, kecintaan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan 

psikologis, dan kesejahteraan psikologis akan mendatangkan kepuasan 

dalam pekerjaan (Nurepita & Utoyo, 2015). Oleh karena itu, masyarakat 

saat ini sudah harus memiliki pandangan baru tentang arti bekerja dari 

sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi ke arah aktualisasi diri serta 

pemenuhan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, memilih dan 

mempersiapkan karir menjadi hal yang lebih penting dari pada sekedar 

memperoleh pekerjaan.  

Pekerjaan tidak serta merta karir. Karir memiliki pengertian yang 

lebih luas dan dalam dibandingkan dengan istilah pekerjaan. Super (1980, 

hlm. 282) menyatakan bahwa career is defined as the combination and 

sequence of roles played by a person during the course of s lifetime. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa karir adalah kombinasi dan urutan 

peran yang dimainkan oleh seseorang selama hidupnya. Sejalan dengan 

pengertian tersebut Healy (1982, hlm. 5) menyebutkan bahwa karir adalah 

urutan posisi yang diduduki seseorang dimulai dari sebelum memasuki 

pekerjaan, saat bekerja dan setelah bekerja. Kedua pengertian ini 

menunjukkan bahwa karir sebagai sebuah proses panjang yang terjadi 

sejak masa latihan (belajar), memiliki pekerjaan, dan saat pensiun.  

Karir dipandang sebagai aktivitas pekerjaan yang diakibatkan oleh 

adanya inner person pada diri manusia. Seseorang memajukan 

kehidupanya dengan melibatkan berbagai perilaku, kemampuan, sikap, 

kebutuhan, aspirasi dan cita-cita dalam rentang kehidupannya (Muray, 
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1983). Karir merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan 

diyakini sebagai panggilan hidup, yang meresapi seluruh alam pikiran dan 

perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Sedangkan  

“pekerjaan” (work, job, vocational) menunjuk pada setiap aktivitas untuk 

menghasilkan uang (Winkel, 1991).  

Mengingat pentingnya karir, maka perencanaan dan persiapan karir 

perlu dipersiapkan sejak dini terutama di tahun-tahun sekolah dasar 

sebagai langkah preventif dan pengembangan agar siswa dapat 

merencanakan dan mempersiapkan masa depan mereka. Knight (2015) 

dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak siswa yang lulus dari 

sekolah namun tidak memiliki persiapan untuk dunia kerja. Selain itu 

banyak remaja masih kesulitan dalam membuat keputusan karir dan 

berkomitmen pada pilihan mereka (Akos, Ronold, dan Niles, 2004). 

Masalah karir lainnya yang sering dijumpai di sekolah yaitu siswa tidak 

mampu membedakan secara memadai pilihan karir dan komitmen 

terhadap pilihan, siswa tidak merasa yakin dengan pilihan karirnya dan 

tidak dapat membuat pilihan karir yang selaras antara minat dan 

kemampuannya (Supriatna dan Ilfiandra, 2006, hlm. 7).  

Usia sekolah dasar merupakan periode yang sangat penting karena 

pada usia ini terjadi perkembangan keterampilan, kemampuan, minat dan 

nilai-nilai. Super (1996, hlm. 131-132) mengungkapkan bahwa pada usia 

sekolah dasar perkembangan karir anak berada pada tahap growth stage 

(tahap pertumbuhan). Tahap ini  mencakup tugas-tugas perkembangan 

karir utama yaitu anak-anak mulai menaruh perhatian terhadap masa 

depan, mengembangkan kontrol pribadi atas kehidupan orang lain, yakin 

terhadap kemampuan diri untuk melakukan tugas-tugas di sekolah dan 

memiliki kebiasaan dalam bekerja dan bersikap yang kompeten.  

Secara teori pada usia ini anak-anak mulai mengembangkan minat 

karir (Hartung, Profeli danVondracek, 2005; Watson dan McMahon, 

2005). Itulah pentingnya pemahaman perkembangan karir pada awal masa 

ini. Anak mengembangkan minat, nilai, dan aspirasi karir mereka 

berdasarkan pengalaman hidup mereka lebih awal dari yang diperkirakan 
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(Hartung, Porfeli dan Vondracek, 2005; Savickas, 2002; Selignman, 

Weinstrock dan Owings, 1988; Wahl dan Blackhurst, 2000). Oleh karena 

itu anak usia sekolah dasar diajak untuk mengembangkan kesadaran diri 

positif dan  mendekatkan diri ke arah profesi-profesi, menjadi penjelajah 

karir yang terencana serta memiliki pengetahuan karir di masa depan 

(Nazli, 2007 hlm. 449).  

Kesadaran karir merupakan tahap awal yang penting bagi anak-

anak. Kesadaran karir diarahkan untuk memperluas persepsi dan  

pengetahuan siswa tentang bidang-bidang pekerjaan (Kokaska, 1978, hlm. 

26) karena perkembangan karir pada masa anak-anak telah diakui sebagai 

parameter dasar bagi perkembangan karir di masa-masa selanjutnya 

(Watson dan McMahon, 2007, hlm. 566). Kesadaran karir dapat 

dikembangkan oleh konselor melalui program bimbingan karir.  

Bimbingan karir di usia sekolah dasar lebih bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran diri siswa (Harkins, 2001; Schultheiss, 2005), 

mendukung siswa mengembangkan sikap, kebiasaan dan kompetensi 

positif (Harkins, 2001; Herr dan Cramer, 1996), melatih siswa 

menghubungkan pembelajaran akademik dengan tuntutan di dunia nyata 

(Herr dan Cramer, 1996), membantu siswa menumbuhkan rasa berafiliasi 

dan empati terhadap orang lain serta memberdayakan siswa 

mengembangkan keterampilan membuat keputusan karir (Magnuson dan 

Starr, 2000; Porfeli dan Lee, 2012).  

Program bimbingan karir di level sekolah dasar harus memberikan 

informasi-informasi karir yang sesuai dengan perkembangan karir mereka 

dan menghindari siswa membuat pilihan prematur tentang karir mereka 

(Gottfredson, 1981; Herr dan Cramer, 1996). Permasalahan yang muncul 

saat ini program pengembangan karir di level sekolah dasar masih belum 

disentuh oleh peneliti karir. Padahal karir merupakan salah satu diantara 

tiga domain dalam ASCA (American School Counselor Association) 

(2003; 2012). Para peneliti karir lebih banyak memfokuskan perhatian 

pada perkembangan karir di level sekolah menengah (Wood dan 

Kaszubowski, 2008, hlm. 432). Kurangnya penelitian yang berkaitan 
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dengan karir di level sekolah dasar menjadi hambatan bagi konselor untuk 

membangun program pengembangan karir yang sistematis (Wood dan 

Kaszubowski, 2008, hlm. 432).  

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

Penyelengaraan bimbingan dan konseling pada jenjang pendidikan 

dasar telah diatur dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam 

peraturan tersebut dijelaskan tujuan layanan bimbingan dan konseling 

adalah membantu peserta didik/konseli mencapai kemandirian secara utuh 

dalam aspek pribadi, sosial, belajar dan karir.  

Aspek karir merupakan aspek yang tidak kalah penting untuk 

dikembangkan sejak usia sekolah dasar. Karir mengacu pada peran-peran 

yang dimainkan oleh seseorang sepanjang rentang kehidupannya.  Peran-

peran tersebut meliputi peran pekerjaan dan jabatan, meskipun istilah karir 

memiliki makna lebih luas dari sekedar pekerjaan/jabatan (Kartadinata, 

Ahman dan Sugandi, 2002, hlm. 179). Karir merupakan rentang kehidupan 

bermakna bagi seseorang sehingga seseorang dapat mengaktualisasikan 

diri. 

Karir merupakan bagian dari perkembangan individu yang akan 

mempengaruhi proses kehidupannya. Proses perkembangan karir 

berlangsung secara berkelanjutan dan bukan merupakan segmentasi dari 

tahap-tahap perkembangan. Pendidikan karir perlu diberikan sejak awal 

perkembangan individu. 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. 

Tingkat kematangan karir anak usia sekolah dasar berada pada 

level kesadaran karir (Suherman, 2013, hlm. 69). Pada masa ini anak-anak 

diajak untuk mengembangkan kesadaran diri positif dan  mendekatkan diri 

ke arah profesi-profesi, menjadi penjelajah karir yang terencana serta 

memiliki pengetahuan karir di masa depan (Nazli, 2007 hlm. 449). 
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Kesadaran karir meliputi pemahaman anak tentang diri, pemahaman anak 

tentang ragam profesi/pekerjaan, pemahaman anak tentang hubungan 

antara pendidikan/belajar saat ini dengan karir di masa depan, sikap positif 

terhadap berbagai jenis profesi/pekerjaan, pemahaman mengembangkan 

kebiasaan hidup positif, eksplorasi karir dan merencanakan karir. Guru 

bimbingan dan konseling/konselor dapat mengembangkan kesadaran karir 

melalui program bimbingan karir. 

Kesadaran karir erat kaitannya dengan perencanaan karir. Idealnya  

Anak yang memiliki kesadaran dapat membuat rencana karir di masa 

depan hingga pada saatnya mereka dapat membuat keputusan karir di usia 

dewasa. Namun pada kenyataanya pada usia remaja masih banyak anak-

anak yang belum mampu membuat rencana karir mereka atau malah 

belum memiliki rencana karir mereka di masa depan. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Ekasari (2016) di salah satu SMA Brebes 

mengungkap data bahwa perencanaan karir siswa berada pada kategori 

rendah yaitu dari 38 siswa hanya 4 orang memiliki perencanaan karir dan 

34  siswa memiliki perencanaan karir pada kategori rendah.  

Selama ini layanan bimbingan karir di level sekolah dasar masih 

kurang tersentuh oleh guru atau konselor di sekolah dasar. Hasil 

pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sejumlah 

guru bimbingan dan konseling di kota Bandung diperoleh informasi bahwa 

Guru BK masih menganggap bahwa pemahaman anak tentang karir belum 

begitu dibutuhkan, persiapan dan perencanaan karir peserta didik sekolah 

dasar diserahkan sepenuhnya kepada orang tua. Guru BK/konselor sekolah 

atau guru kelas lebih banyak menyentuh bidang pribadi, sosial dan belajar 

yang terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Hasil pengamatan dan 

wawancara dilakukan peneliti kepada wali kelas V di kelurahan Dawuhan 

Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, diperoleh data bahwa belum ada 

satupun guru bimbingan dan konseling di masing-masing sekolah SD, 

sehingga layanan karir atau informasi karir belum banyak diberikan oleh 

guru kelas. Guru masih fokus menyentuh bidang pribadi, sosial dan 

belajar.  
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Berdasarkan studi pendahuluan dengan menyebarkan skala 

kesadaran karir kepada 100 peserta didik sekolah dasar di Kecamatan 

Sirampog, Kabupaten Brebes diproleh data bahwa sebagian besar peserta 

didik memiliki kesadaran karir pada kategori sedang (71%), sisanya 

berada pada kategori tinggi (28%) dan rendah (1%). Kategori sedang pada 

kesadaran karir menunjukkan bahwa peserta didik belum mencapai 

seluruh aspek-aspek kesadaan karir atau peserta didik hanya mencapai 

beberapa aspek saja. Berdasarkan data tersebut sebagian besar peserta 

didik membutuhkan program bimbingan karir untuk mengembangkan 

kesadaran karir mereka.  

Oleh karena itu, peneliti memandang perlu melakukan penelitian 

tentang program bimbingan karir yang efektif untuk mengembangkan 

kesadaran karir peserta didik sekolah dasar. Berdasarkan identifikasi 

masalah yang telah dijabarkan maka dapat dirumuskan hal pokok yang 

menjadi fokus penelitian sebagai berikut. 

1.2.1 Seperti apa profil kesadaran karir peserta didik kelas V  di SD N 01 

dan SD N 03 Dawuhan Tahun Ajaran 2018/2019?  

1.2.2 Bagaimana rumusan program bimbingan karir yang layak menurut 

pakar dan praktisi untuk mengembangkan kesadaran karir peserta 

didik kelas V di SD N 03 Dawuhan Tahun Ajaran 2018/2019?  

1.2.3 Apakah program bimbingan karir efektif untuk 

 mengembangkan kesadaran karir peserta didik di kelas V SD N 03 

Dawuhan Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diajukan di 

atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

efektivitas program bimbingan karir untuk mengembangkan kesadaran 

karir peserta didik SD N 03 Dawuhan Tahun Ajaran 2018/2019. Secara 

khusus tujuan dari penelitian ini menghasilkan data empirik tentang: 

1.3.1 Profil kesadaran karir peserta didik kelas V di SD N 01 dan SD N 

03 Dawuhan Tahun Ajaran 2018/2019. 
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1.3.2 Rumusan program bimbingan karir yang layak menurut pakar dan 

praktisi untuk mengembangkan kesadaran karir peserta didik kelas 

V SD N 03 Dawuhan Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.3.3 Efektivitas program bimbingan karir untuk mengembangkan 

kesadaran karir peserta didik kelas V SD N 03 Dawuhan Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan program bimbingan 

karir pada jenjang sekolah dasar serta memperkaya khasanah 

bimbingan karir yang berkaitan dengan pengembangan karir peserta 

didik di jenjang sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan oleh guru BK atau konselor di sekolah 

dasar sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan program 

bimbingan karir di sekolah. Selain itu penelitian ini memberikan 

arahan pelaksanaan kegiatan layanan program kepada guru BK atau 

konselor dalam melaksanakan bimbingan karir sesuai dengan tingkat 

perkembangan karir peserta didik. 

1.5. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis terdiri dari lima bab, yaitu Bab I 

Pendahuluan; Bab II Kajian Teori; Bab III Metode Penelitian; Bab IV 

Temuan dan Pembahasan; Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.  

   Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini diuraikan mengenai inti dan arah 

penelitian, meliputi 1) latar belakang penelitian; 2) rumusan masalah 

penelitian; 3) tujuan penelitian; 4) manfaat penelitian; dan 5) struktur 

organisasi tesis. 

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini dijelaskan tentang konsep-konsep 

teori yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa konsep teori yang 
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dipaparkan dalam bab ini meliputi karakteristik peserta didik sekolah 

dasar, perkembangan karir peserta didik sekolah dasar, konsep kesadaran 

karir serta program bimbingan karir untuk mengembangkan kesadaran 

karir peserta didik sekolah dasar. 

  Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan perencanaan penelitian dalam rangka penyusunan tesis. 

Pokok bahasan dalam bab ini adalah pendekatan dan metode penelitian, 

subjek dan lokasi penelitian, variabel penelitian, pengembangan instrumen 

dan program, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.  

  Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil 

temuan penelitian. Secara keseluruhan dipaparkan tentang hasil dan 

pembahasan tentang efektivitas pelaksanaan program bimbingan karir 

untuk mengembangkan kesadaran karir peserta didik kelas V di SD N 03 

Dawuhan tahun Ajaran 2018/2019. Hasil penelitian merupakan deskripsi 

empiris mencakup gambaran secara umum kesadaran karir, gambaran 

program bimbingan karir, efektivitas program bimbingan karir untuk 

mengembangkan kesadaran karir peserta didik, serta keterbatasan 

penelitian.  

  Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini berisi simpulan dan 

rekomendasi dengan memaparkan penafsiran dan pemaknaan terhadap 

hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hak-hal penting 

yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 

    

 

 

 

 




