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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki tiga kesempatan 

dalam pilihan karirnya, yakni bekerja, berwirausaha dan melanjutkan studi. 

Menentukan pilihan karir merupakan tahapan penting yang menentukan bagi 

siswa karena harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum suatu keputusan 

ditentutkan (Kazi, A. S., & Akhlaq, A., 2017). Kondisi demikian menuntut siswa 

untuk mempersiapkan rencana karirnya secara matang (Aji, R., 2010). Beberapa 

faktor yang mempengaruhi siswa dalam menentukan karir, diantaranya: nilai 

siswa, kepribadian, bakat, keterampilan, preferensi, mata pelajaran, minat karir   

dan keuangan orang tua (Ayman, M., & Ahmar, A., 2012; Saraswathi, S et.al, 

2014). Menentukan pilihan karir merupakan tugas sulit yang dihadapi siswa 

ketika meninggalkan sekolah menengah karenanya penting bagi siswa untuk 

mendapatkan informasi karir yang memadai (Ehigbor B. O., & Akinlosotu, T. N., 

2016).  

Banyak siswa memilih jalur karir tanpa menerima saran yang tepat dari jasa 

profesional, kondisi ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara prestasi 

akademik, kepribadian, minat dan kemampuannya (Razak, T. R et.al, 2014). 

Beberapa penelitian mengungkapkan banyak siswa yang mengambil keputusan 

karir tanpa mendapat informasi rinci tentang pilihan karirnya (Olayinka, F., 2009; 

Ezeani. N.S., 2013; Eremie, M. D., 2014). Kesulitan siswa dalam memutuskan 

karir juga disebabkan kurangnya kematangan karir, tidak percaya diri, tidak 

proaktif dan keengganan untuk melakukan bimbingan karir (Sersiana, L., 2013). 

Memutuskan pilihan karir yang tepat penting dilakukan siswa untuk mendukung 

rencana masa (Olamide, S. O., & Olawaiye, S. O., 2013). Dukungan terhadap 

siswa dalam merencanakan karirnya tidak hanya dalam bentuk arahan, bantuan 

dan motivasi dari orang tua (Issa, A. O., & Nwalo, K. I. N., 2008; Orenuga, O. O., 

& da Costa, O. O., 2006; Gambo, Y. L et.al, 2012) tetapi juga dengan memberi 

kemudahan mendapat informasi karir melalui media teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK).  
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Kemudahan aksesbilitas bagi siswa terhadap penggunaan TIK diperlukan 

agar siswa mendapatkan informasi karir dan layanan bimbingan karir. Dalam 

penerapannya, TIK tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan 

komunikasi tetapi dapat juga difungsikan sebagai sistem acuan yang bertindak 

seperti seorang pakar di bidangnya (sistem pakar) (Ansari, G. A., 2017). 

Kemampuan memecahkan masalah dari aplikasi sistem pakar adalah bagian dari 

kecerdasan buatan (Artificial Intelligency) yang dalam perancangannya 

disesuaikan dengan pengetahuan ahli dan didukung dari analisis desain 

pengembangnya (Agarwal, M., & Goel, S., 2014; Liao, S. H., 2005).                

Implementasi sistem pakar dalam mendukung keputusan karir  dapat 

ditemukan pada bimbingan penyelenggaraan pendidikan, bimbingan kerja dan 

layanan bimbingan kewirausahaan. Penerapan sistem pakar di bidang pendidikan 

diantaranya sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan 

(Supriyanto, G, 2018), memberi kemudahan bagi siswa dalam mendapatkan 

nasihat akademik pemilihan jurusan (Ayman, M., & Ahmar, A., 2012) dan 

kemudahan menetapkan pilihan jurusan di akademi berdasarkan faktor minat 

akademik dan potensi personal (Grupe, F. H., 2002; Deorah, S et.al, 2010). 

Penelitian lain mengungkap sistem pakar dapat membantu pemilihan jurusan di 

fakultas berdasarkan kemampuan personal (Naser, S.S.A et.al, 2008; El Haji, E            

et.al, 2014l).) dan membantu memutuskan pilihan kursus berdasarkan status 

akademik (Onyeka, E  et.al, 2010).   

Penerapan sistem pakar pada layanan bimbingan karir dapat membantu 

menyeleksi bidang pekerjaan berdasarkan pilihan jurusan akademik dan mata 

pelajaran yang dipilihnya (Thakar, S., & Nagori, V., 2017), memberi kemudahan 

dalam menentukan karir (pekerjaan) mana yang terbaik dan prioritas (Ansari, G. 

A., 2017). Penelitian lain juga mengungkap manfaat penerapan bimbingan karir 

berbasis sistem pakar dapat memberi kemudahan bagi siswa mendapatkan 

informasi karir sebagai panduan menentukan jalur pendidikan sesuai pilihan 

karirnya (Saraswathi, S et.al, 2014). Penerapan sistem pakar dalam bimbingan 

kejuruan dapat membantu siswa memilih karir berdasarkan kepribadian, bakat, 
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kemampuan, motivasi dan preferensi (Yannakoudakis, H., & Yannakoudakis, E. 

J., 2015).  

Implementasi sistem pakar dalam bimbingan karir di bidang wirausaha dapat 

memberi analisis sejauh mana kesiapan seorang calon wirausahawan dan 

kemungkinan keberhasilan dari usaha yang akan dilakukan (Al-Lamki et.al, 

2016). Penelitian lain juga dikembangkan pengetahuan intelijen bisnis berbasis 

sistem pakar untuk mempelajari peluang dan prospek usaha dikaitkan dengan 

kompetensi teknologi karyawan dan pimpinan perusahaan (Giminez et al, 2017). 

Dari semua penerapan sistem pakar dalam layanan bimbingan karir pada bidang 

bekerja, melanjutkan studi dan wirausaha menunjukkan bahwa penerapan sistem 

pakar telah memberi banyak manfaat dalam membantu siswa menentukan 

keputusan karir.  

Dalam upaya membantu siswa memutuskan pilihan karir pada bekerja, 

melanjutkan studi dan berwirausaha berdasarkan potensi peminatan, maka peneliti 

merasa perlu mengembangkan prototipe sistem pakar bimbingan karir siswa SMK 

berbasis web. Prototipe sistem pakar bimbingan karir siswa SMK menengah 

kejuruan merupakan sistem berbasis web yang disebut  ES-Bimkasis. Sistem      

ES-Bimkasis merupakan aplikasi layanan bimbingan karir yang dapat digunakan 

siswa SMK dalam mendukung  memutuskan pilihan karirnya berdasarkan 

indikator peminatan karir pada bidang bekerja, melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi dan berwirausaha.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan analisis kebutuhan perancangan prototipe sistem pakar 

bimbingan karir siswa SMK berbasis web? 

2. Bagaimana merancang prototipe sistem pakar bimbingan karir siswa SMK 

berbasis web? 

3. Bagaimana validasi prototipe sistem pakar bimbingan karir siswa SMK 

berbasis web? 
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4. Bagaimana implementasi prototipe sistem pakar bimbingan karir siswa SMK 

berbasis web? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah: 

1. Melakukan analisis kebutuhan perancangan prototipe sistem pakar bimbingan 

karir siswa SMK berbasis web. 

2. Merancang prototipe sistem pakar bimbingan karir siswa SMK berbasis web. 

3. Memvalidasi prototipe sistem pakar bimbingan karir siswa SMK berbasis web. 

4. Mengimplementasikan prototipe sistem pakar bimbingan karir siswa SMK 

berbasis web. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan dunia pendidikan terutama dalam 

kaitannya dengan pelayanan bimbingan karir siswa SMK. 

b. Untuk lebih mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Memberikan aksesbilitas dalam pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendapat informasi karir dan layanan bimbingan karir.  

b. Bagi Sekolah/ Bimbingan Konseling  

Sebagai bahan masukan bagi sekolah (unit bimbingan karir) dalam upaya 

meningkatan efisiensi dan efektivitas proses bimbingan karir siswa 

berbasis TIK.  

c. Bagi Penulis 
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Menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bekal mengabdikan diri di 

dunia pendidikan.  

 

 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas 5 Bab yaitu: Bab I Pendahuluan 

berisi latar belakang yang menjadi dasar dalam pengambilan judul penelitian 

berisi rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. Bab II Kajian 

Pustaka berisi tentang kajian pendidikan kejuruan, bimbingan karir siswa SMK,  

sistem pakar berbasis web dan pengembangan sistem ES-Bimkasis.  Bab III 

Metode Penelitian berisi tahapan penelitian mulai analisis kebutuhan, 

perancangan sistem  ES-Bimkasis,  validasi dan implementasi. Bab IV Temuan 

dan Pembahasan berisi analisis data sesuai urutan rumusan permasalahan. Bab V 

Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


