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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Karir merupakan salah satu peran penting di dalam kehidupan manusia yang 

terjadi pada sepanjang kehidupan manusia, mencakup sebelum bekerja (pre-

occupational), selama bekerja (occupational), dan akhir atau seusai bekerja (post-

occupational) (dalam Healy, 1982, hlm. 5). Kemampuan seseorang dalam berkarir 

dapat dikembangkan sepanjang tahap perkembangannya, termasuk pada peserta 

didik di masa pendidikan.  

Seorang peserta didik yang memasuki masa remaja berada pada tahap 

perkembangan dimana mulai memikirkan tentang masa depannya, termasuk 

menentukan ke arah mana dan bagaimana mereka mencapai karirnya. Menurut 

Nurmi (dalam Hirschi & Vondracek, 2009, hlm. 120) remaja sebagai individu yang 

memasuki dekade kedua kehidupan semakin terlibat dalam pengembangan diri, 

menentukan nasib sendiri, dan menentukan tujuan pribadi. Pengembangan diri, 

menentukan nasib sendiri, dan menentukan tujuan pribadi merupakan tugas-tugas 

perkembangan karir remaja. Super dan Erikson berpendapat salah satu inti tugas 

perkembangan remaja ialah mempersiapkan masa depan karirnya (dalam Hirschi & 

Vondracek, 2009; Yusuf, 2012). 

Peserta didik ketiak melaksanakan tugas perkembangannya karirnya,  

dihadapkan pada berbagai masalah karir yang dapat menimbulkan kecemasan salah 

satunya adalah globalisasi. Efek globalisasi yang kompleks membawa pengaruh 

terhadap tuntutan dan tantangan karir yang berubah-ubah. Lingkungan kerja yang 

cepat, perubahan teknologi yang cepat, ketidakamanan ekonomi dan sosial, 

ketidakstabilan, pengangguran, terutama karena krisis keuangan global, globalisasi, 

dan arus migrasi merupakan fenomena abad ke-21 yang membuat dunia tidak hanya 

terpaku pada suatu kondisi secara tetap tetapi dapat berubah setiap saat (Schoon, 

2007). Pada era persaingan global, peserta didik di Indonesia dihadapkan pada 
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serangkaian tantangan karir yang cukup kompleks. Salah satu tantangan yang ada 

di depan mata adalah kawasan perdagangan bebas AFTA dan AEC.  

AFTA atau Asean Free Trade Area adalah suatu perjanjian kerjasama yang 

dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan sebuah kawasan 

perdagangan bebas di Asia Tenggara. Sehingga nantinya, produk-produk dari 

negara ASEAN dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, begitu pula sebaliknya. 

AEC merupakan singkatan dari Asean Economic Community. AEC adalah 

kesepakatan antar negara-negara ASEAN di bidang tenaga kerja, dimana semua 

masyarakat di negara ASEAN dapat bekerja lintas negara dengan mudah tanpa 

membutuhkan surat ijin atau visa kerja. 

Indonesia bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung 

dalam Assosiation of South East Asian Nations (ASEAN) akan mulai 

memberlakukan suatu model perdagangan bebas yang disebut dengan Asean Free 

Trade Area (AFTA) dan Asean Economic Community (AEC). AFTA dan 

AEC sendiri sudah diberlakukan sejak tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan 

fakta yang bertolakbelakang yaitu adanya kecenderungan sumber daya manusia 

bangsa Indonesia tidak mampu bersaing atau bahkan kalah dalam bersaing di 

tingkat regional. United Nations Development Programs (UNDP) menempatkan 

Indonesia pada urutan ke 111 dari 182 negara dalam perkembangan indeks 

pembangunan manusia (Human Development Index/HDI). Data menunjukkan 

masih diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia bangsa Indonesia agar mampu bersaing dengan baik di tingkat regional 

(dalam Anwar 2017, hlm, 54).  

Norman mengatakan (dalam Gunawan, 2014, hlm. 112) adanya dampak 

buruk yang mungkin dialami jika tidak dapat mengelola sumber daya dengan baik 

adalah tingginya angka ketergantungan penduduk terhadap pemerintah dan 

berbagai masalah yang muncul akibat dari efek globalisasi abad 21. Misalnya, 

melonjaknya pengangguran, terjadinya konflik sosial, serta beban masalah 

kesehatan, angka putus sekolah yang semakin tinggi, yang berujung kepada 

penurunan kualitas manusia di Indonesia. 

Di Indonesia salah satu upaya pembinaan sumber daya manusia yang 

berkualitas dapat ditempuh dengan jalur pendidikan formal salah satunya melalui 
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pendidikan kejuruan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 15, menyatakan“pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Salah 

satu bentuk pendidikan kejuruan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan investasi pemerintah dalam bidang 

pendidikan yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan bangsa, 

baik dari segi kemajuan keahlian dan kompetensi sumber daya manusia maupun 

ekonomi bangsa. Kualitas lulusan SMK yang telah dididik menjadi manusia yang 

memiliki keunggulan kompetitif dalam sektor industri dan jasa dapat menjadi aset 

bangsa dalam persaingan di tingkat global (Nufus, 2017, hlm.2). 

Tujuan khusus pendidikan kejuruan menurut Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu (1) menyiapkan peserta didik agar 

menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan 

yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam 

program keahlian yang dipilihnya, (2) membekali peserta didik agar mampu 

memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja 

dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya 

dan (3) membekali peserta didik dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi.  

Kenyataannya dilapangan memperlihatkan peserta didik SMK 

menyumbang jumlah presentase pengganguran tertinggi. Jika dianalisis dari data 

Badan Pusat Statistik (2018) mengenai Keadaan Ketenagakerjaan Per Februari 

2018, persentase peserta didik SMK tiap tahunnya menduduki posisi tertinggi 

dalam Tingkat Pengangguran Terbuka, yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), 2016-2018 

Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan 

2016 2017  2018 

Februari Agustus Februari Agustus Februari  

SD ke bawah 3,44 2,88 3,54 2,62 2,67 

Sekolah Menengah pertama 5,76  5,75 5,36 5,54 5,18 

Sekolah Menengah Atas 6,95 8,73 7,03 8,29 7,19 

Sekolah Menengah Kejuruan 9,84 11,11 9,27 11,41 8,92 

Diploma I/II//III 7,22 6,04 6,35 6,88 7,92 
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Universitas 6,22 4,87 4,98 5,18 6,31 

Tingkat pengangguran terbuka peserta didik SMK yang tinggi menandakan 

peserta didik SMK belum mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai untuk 

pihak industri. Sekolah belum mampu menyesuaikan proses pembelajaran sesuai 

dengan perubahan dan perkembangan dunia kerja. Menurut Tim Penyelarasan 

Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Larasdikdudi) Institut 

Teknologi Sepuluh November dalam sebuah surat kabar (Triono, 6 November 

2014) menyatakan dirinya menemukan fenomena dimana banyak pabrik tidak mau 

mempekerjakan lulusan SMK di Surabaya dikarenakan banyak yang seminggu 

bekerja langsung mengundurkan diri. Sri menyebutkan fenomena pabrik tidak mau 

memperkerjakan lulusan SMK terjadi karena peserta didik SMK dirasa kurang 

memiliki kesiapan mental untuk memasuki dunia kerja. 

Lulusan SMK dipersiapkan untuk dapat memasuki dunia kerja serta 

memiliki keterampilan kerja yang mencukupi, namun dari kesimpulan fenomena 

yang disebutkan sebelumnya, peserta didik SMK kurang memiliki kesiapan untuk 

memasuki dunia kerja. Untuk memasuki dunia kerja peserta didik SMK harus 

memiliki kesiapan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.  

Sebagai akibat dari fenomena-fenomena sosial yang telah disebutkan 

sebelumnya, peserta didik SMK cenderung menganggap masa depan mereka penuh 

dengan resiko. Pemikiran tentang masa depan merupakan salah satu ketakutan dan 

kekhawatiran utama. Peserta didik dapat mengalami kecemasan dan kesusahan 

tentang masa depan, yang mungkin memengaruhi kesehatan psikologis mereka dan 

tingkat kepuasan hidup mereka (Ginevra, dkk, 2018). 

The Life Design merupakan salah satu teori karir yang dikembangkan 

terutama untuk membantu individu membangun kehidupan karirnya di masyarakat 

yang berubah saat ini. Paradigmanya didasarkan pada epistemologi 

konstruktivisme sosial atau dikenal juga dengan teori konstruksi karir, yang 

menganggap pengembangan karir sebagai hasil dari interaksi dinamis antara orang 

dan lingkungannya (Savickas, 2015, hlm.158). Dengan teori ini individu 

dirangsang untuk reflektif membayangkan dan membangun kehidupan yang diatur 

dengan peran yang layak dan beragam untuk menjamin kesejahteraan dan fungsi 

adaptif (Savickas, 2015, hlm. 30). Pusat paradigma The Life Design adalah konsep 
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Career Adaptability atau konsep adaptabilitas karir yang merupakan sumber daya 

penting untuk membantu individu merencanakan masa depannya yang tidak pasti, 

menghadapi kondisi kerja yang merugikan, beradaptasi dengan perubahan pasar 

kerja dan kondisi kerja, oleh sebab itu dapat meningkatkan kesejahteraan (Savickas, 

2015, hlm. 33). 

Kesiapan dan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja yang dibutuhkan 

oleh peserta didik SMK menjadi salah satu bagian yang mendasari teori 

adaptabilitas karir. Savickas (1997, hlm.253) mendefinisikan adaptabilitas karir 

sebagai “… as the readiness to cope with the predictable tasks of preparing for and 

participating in the work role and with the unpredictable adjustments prompted by 

changes in work and working conditions”. Adaptabilitas karir merupakan kesiapan 

untuk mengatasi dan mempersiapkan tugas perkembangan karir yang dapat 

diprediksi dan berpartisipasi dalam tuntutan kerja dengan penyesuaian yang tidak 

dapat diprediksi yang disebabkan oleh berbagai kondisi ketika bekerja. 

Adaptabilitas karir berasal dari teori konstruktivisme yang diperkenalkan 

Savickas di tahun 1997 pada jurnalnya yang berjudul Career Adaptability: An 

Integrative Construct for Life-Span, Life-Space Theory. Pemikiran Savickas 

berangkat dari penelitian Super’s dan Knasel pada tahun 1981 (McMahoon, 

Watson, & Bimbrose, 2012, hlm. 762) yang mengidentifikasikan adaptasi sebagai 

proses perkembangan utama untuk orang dewasa. Savickas mengusulkan 

adaptabilitas karir untuk menggantikan kematangan karir sebagai konstruk sentral 

dalam segmen teori pengembangan karir dalam seluruh tahapan perkembangan.  

Savickas (2013, hlm. 158) merumuskan empat dimensi adaptabilitas karir 

yang dikenal dengan 4C diantaranya (1) concern atau kepedulian, (2) control atau 

pengendalian, (3) curiosity atau keingintahuan, dan (4) confidence atau 

kepercayaan. Dimensi kepedulian (concern) merupakan orientasi individu terhadap 

masa depan yang dapat dilihat dari berapa banyak individu menghargai dan terlibat 

dalam mempersiapkan karir. Dimensi pengendalian (control) memungkinkan 

individu bertanggung jawab dalam membentuk diri dan lingkungannya agar dapat 

memenuhi apa yang akan terjadi selanjutnya. Terbentuk dengan menggunakan 

disiplin diri, usaha dan ketekunan. Dimensi keingintahuan (curiosity) yaitu 

terbentuk dengan cara eksplorasi diri dan pencarian informasi dalam berbagai 
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situasi dan peran mengenai kesesuaian antara diri sendiri dan dunia kerja. Individu 

didorong untuk memikirkan beberapa kemungkinan dan skenario alternatif yang 

dapat terjadi pada dirinya. Ketika ditindaklanjuti, rasa ingin tahu menghasilkan 

pengetahuan yang dapat digunakan untuk membuat pilihan yang sesuai dengan 

situasi. Pengetahuan dari pengalaman eksplorasi dan kegiatan pencarian informasi 

menghasilkan aspirasi dan membangun keyakinan atau kepercayaan (confidence) 

individu dapat mengaktualisasikan pilihannya untuk menerapkan desain kehidupan 

karirnya. 

Secara keseluruhan, adaptabilitas karir mempromosikan kemampuan 

individu untuk mentoleransi dan menangani ketidakpastian, mengatasi dan 

mengatur masa depan pendidikan dan karir ataupun ketakutan terhadapnya 

(Ginevra, dkk, 2018, hlm. 2). Penelitian terdahulu telah mengindikasikan peserta 

didik yang memiliki adaptabilitas karir yang tinggi merupakan tanda perkembangan 

remaja positif, yang ditandai oleh: (1) memproyeksikan diri pada masa depan, 

merasakan lebih sedikit hambatan karir, (2) mampu mewujudkan tujuan karir ke 

dalam perilaku, (3) mampu membuat keputusan dan perencanaan karir, (4) 

memiliki sikap optimis, tekun serta dan memiliki self-efficacy yang tinggi, (5) 

mampu melakukan coping dan problem solving terhadap tugas dan tuntutan karir, 

(6) terampil dalam mencari informasi karir dan memiliki keterbukaan pikiran, (7) 

mampu mempertimbangkan kemungkinan kehilangan pekerjaan, dan (8) memiliki 

komitmen pada organisasi atau perusahaan (Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004; 

Nota, Ginevra, & Soresi, 2012; Ito & Brotheridge, 2005).  

Penelitian menunjukan adaptabilitas karir khususnya dimensi perhatian 

(control) memediasi kebahagiaan (happiness), juga stres kerja. Individu yang 

memiliki kemampuan beradaptasi karir yang lebih tinggi tercatat memiliki skor 

stres kerja yang lebih rendah (Johnston, Luciano, dkk. 2013, hlm. 302). 

Adaptabilitas karir berkorelasi positif dengan penyesuaian tujuan (goal persuit) 

yang mengakibatkan individu memiliki sikap positive adjustment dan coping. Hasil 

penelitian terkait adaptabilitas karir sangat penting terutama bagi remaja terutama 

peserta didik SMK yang diprioritaskan memasuki dunia kerja, karena individu yang 

memiliki adaptabilitas karir tinggi akan membantu mereka melewati proses transisi 

dari sekolah ke dunia kerja. Peserta didik SMK dalam mempersiapkan diri 
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memasuki dunia kerja membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan 

memilih pekerjaan. Interaksi tentang karir dan sarana pengembangan karir bisa 

mereka diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan. Sebaliknya adaptabilitas 

karir yang rendah dapat mengakibatkan seseorang : 1) berkeinginan untuk keluar 

atau mengundurkan diri dari organisasi; 2) memperoleh pekerjaan yang kualitasnya 

rendah; 3) dan pengangguran (Koen, dkk., 2010; Pordelan, dkk., 2014 dalam 

Rosulin & Paramita, 2016). 

Di Indonesia informasi dan sarana pengembangan karir diperoleh melalui 

sekolah, keluarga dan teman sebaya. Sekolah melalui guru BK memiliki peranan 

yang sangat penting dalam membantu peserta didik SMK mendalami pilihan 

karirnya. Selain sekolah, keluarga juga memiliki peran untuk mendorong dan 

memberikan informasi dalam memilih karir yang sesuai. 

Penelitian Palladino Schutheiss, Palma dan Manzi (dalam Hirschi, 2009) 

menunjukan figur-figur penting (significant others) secara signifikan dalam 

memberikan pemahaman tentang dunia kerja. Kemudian, penelitian Weisnberg dan 

Aghakhani (dalam Creed, Falon & Hood, 2009, hlm. 221) menunjukan kemampuan 

untuk memfokuskan karir sangat bergantung pada lingkungan sosial. Lent, Hackett, 

dan Brown (dalam Han dan Rojewski, 2015, hlm. 149) mengatakan keluarga, teman 

dan guru memfasilitasi persiapan karir dan transisi dari sekolah ke dunia kerja.  

Penelitian menunjukan bantuan yang diberikan oleh figur-figur penting 

(significant others) dalam kehidupan seseorang memfasilitasi perkembangan 

adaptabilitas karir. Konsep yang sesuai untuk menggambarkan bantuan dari figur-

figur penting (significant others) di sekitar individu adalah dukungan sosial. Cobb 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai bantuan psikologis atau fisik yang 

diterima individu melalui koneksi sosial, dapat mengurangi stres psikologis, 

mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi sosial. Dukungan 

sosial diberikan orang lain berupa dukungan emosional, informasi, appraisal, dan 

instrumental. Individu yang memperoleh dukungan sosial lebih tenang, dan 

memiliki rasa percaya diri dan kompeten (Wang, Z., & Fu, Y., 2015, hlm. 651). 

Dukungan sosial memfasilitasi individu dalam proses perencanaan dan 

eksplorasi karir. Dukungan sosial terlibat secara aktif dalam memprediksikan 

individu tentang persiapan karir (Hirschi, 2009; Hirschi, Niles dan Akos 2011). 
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Penelitian Creed, Fallon dan Hood (2009) menunjukan dukungan sosial 

berkontribusi terhadap adaptabilitas karir pada mahasiswa tahun pertama. Hasil 

Han dan Rojewski (2015, hlm. 149) pada penelitiannya juga menunjukan dukungan 

sosial dari keluarga dan sekolah bekontribusi pada adaptabilitas karir, khusunya 

pada dimensi perencanaan dan ekplorasi karir dalam memfasilitasi keberhasilan 

remaja menghadapi transisi dari sekolah ke dunia kerja.  

Bimbingan dan konseling sebagai bagian yang integral dari pendidikan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu peserta didik SMK dalam 

meningkatkan adaptabilitas karirnya. Memiliki kemampuan beradaptasi terhadap 

karir dalam menghadapi kehidupan di masa depan merupakan salah satu aspek yang 

harus dimiliki peserta didik berkaitan upaya membantu peserta didik agar dapat 

mengembangkan atau mewujudkan potensi dirinya secara utuh. Aspek pelayanan 

karir dalam ranah bimbingan dan konseling (Suherman, 2015, hlm.18) ditunjukan 

untuk memahami kondisi, tuntutan dan irama kehidupan lingkungan pekerjaan 

secara positif, serta mampu merespon dengan penyesuaian diri secara positif. 

Memahami kondisi, tuntutan dan irama kehidupan lingkungan pekerjaan secara 

positif, serta mampu merespon dengan penyesuaian diri secara positif, sesuai 

dengan landasan konstruksi adaptabilitas karir. Bimbingan karir seharusnya juga 

dapat menjadi salah satu sumber dukungan sosial yang memiliki fungsi untuk untuk 

memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir 

sepanjang rentang hidup peserta didik/konseli (Permendikbud Nomor 111 Tahun 

2014). 

Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi peserta didik sekolah di abad 

21, bimbingan dan konseling telah dipengaruhi oleh paradigma dan praktek yang 

mengarah pada profesi dan pembaharuan dalam memberikan bantuan dan 

dukungan kepada peserta didik dalam pengembangan potensi menyangkut aspek 

pribadi, sosial, belajar dan karir agar peserta didik mampu meraih memiliki 

keterampilan yang berguna untuk menghadapi masa depannya. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan penelitian mengangkat 

masalah “Kontribusi Dukungan Sosial terhadap Adaptabilitas Karir Peserta 

Didik Sekolah Kejuruan (Studi Deskriptif terhadap Peserta Didik Kelas XII 

SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019)”. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Isu mengenai adaptabilitas karir tercatat sebagai konsep karir popular yang 

diperlukan untuk perkembangan karir yang sukses, positif menanggapi sejumlah 

tantangan dalam domain karir dan pekerjaan, dan meningkatan well-being 

(Johnston, C. S., dkk, 2013). Ini mengandung arti adaptabilitas karir memiliki 

dampak positif terhadap perkembangan karir seseorang. 

Untuk menunjang perkembangan karir yang positif pada peserta didik 

SMK, adaptabilitas karir menjadi penting untuk diaplikasikan dalam bimbingan dan 

konseling di sekolah. Oleh sebab ini perlu memahami faktor yang memengaruhi 

keterampilan adaptabilitas karir yang muncul agar dapat menjadi perhatian, 

khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan 

bimbingan dan konseling di SMK. Dukungan sosial yang mendukung dipercaya 

sebagai salah satu faktor berkontribusi bagi perkembangan karir remaja (Hirschi, 

2009 hlm.152). Kontibusi dukungan sosial dan hubungannya dalam pengembangan 

karir remaja menjadi latar belakang penelitian. 

Kontribusi dukungan sosial dengan adaptabilitas karir telah ditunjukan oleh 

beberapa penelitian dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian yang dilakukan 

oleh Wang, Z & Fu, Y (2015) mengidentifikasi dukungan sosial mendukung 

adaptabilitas karir lulusan perguruan tinggi di China dengan memeriksa efek 

dukungan sosial, efikasi diri, dan adaptabilitas karir. Hasilnya menunjukkan 

dukungan sosial meningkatkan adaptabilitas karir.  

Penelitian Ebenehi, A. S., Rashid, A. M., & Bakar, A. R (2016) yang 

berjudul Predictors of Career Adaptability Skill among Higher Education Students 

in Nigeria, menujukkan dukungan sosial memiliki hubungan yang positif (dengan 

skor β = .10, p = .019) yang artinya secara signifikan berkontribusi terhadap 

adaptabilitas karir dikalangan mahasiswa pendidikan tinggi di Nigeria.  

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa penelitaian serupa yang mengungkap 

hubungan dukungan sosial dengan adaptabilitas karir. Diantanya ialah (1) 

penelitian yang dilakukan oleh Hastoprojokusumo, M B (2016) berjudul 

Pengaruh Perceived Social Support pada Career Adaptability Mahapeserta 

didik Tingkat Akhir mengungkapkan dukungan sosial berpengaruh positif dan 
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berkontribusi secara signifikan pada adaptabilias karir (r2 = 0,230 dan p = 

0,000), dan (2) Zulfiani, H (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

Adaptabilitas Karir Ditinjau dari Dukungan Keluarga, Jenis Kelamin dan Jenis 

Sekolah mengungkapkan dukungan sosial dari keluarga berkontribusi signifikan 

pada adaptabilitas karir yang ditunjukan oleh rxy = 0,431, r2 = 0,186 dengan p = 

0,000. 

Selain bertujuan untuk menggambarkan kontribusi hubungan antara 

dukungan sosial dan adaptabilitas karir, penelitian dapat diharapkan dapat 

menggambarkan adaptabilitas karir dan dukungan sosial pada peserta didik 

SMK.   

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

berfokus pada “Seberapa besar kontribusi dukungan sosial terhadap adaptabilitas 

karir peserta didik kelas XII SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019”. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Rumusan penelitian diuraikan menjadi pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1.3.1 Bagaimana kecenderungan umum adaptabilitas karir peserta didik kelas XII 

SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 ? 

1.3.2 Bagaimana kecenderungan umum adaptabilitas karir peserta didik kelas XII 

SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan dimensi 

adaptabilitas karir ? 

1.3.3 Bagaimana kecenderungan umum dukungan sosial peserta didik kelas XII 

SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 ? 

1.3.4 Bagaimana kecenderungan umum dukungan sosial peserta didik kelas XII 

SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan dimensi 

dukungan sosial ? 

1.3.5 Bagaimana kontribusi dukungan sosial terhadap adaptabilitas karir peserta 

didik kelas XII SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan secara umum mendeskripsikan seberapa besar 

kontribusi dukungan sosial terhadap adaptabilitas karir. Tujuan khusus penelitian 

sebagai berikut. 

1.4.1 Mendeskripsikan kecenderungan umum adaptabilitas karir peserta didik 

SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.4.2 Mendeskripsikan kecenderungan umum adaptabilitas karir peserta didik 

SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan dimensi 

adaptabilitas karir. 

1.4.3 Mendeskripsikan kecenderungan umum dukungan sosial peserta didik SMK 

Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.4.4 Mendeskripsikan kecenderungan umum dukungan sosial peserta didik SMK 

Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan dimensi dukungan 

sosial. 

1.4.5 Mendeskripsikan kontribusi dukungan sosial terhadap adaptabilitas karir 

peserta didik kelas XII SMK Negeri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis dalam dunia pendidikan, khususnya pada bidang Bimbingan 

dan Konseling diantaranya adalah: 

1.5.1 Secara teoritis 

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk memberikan kajian teoritis tentang 

adaptabilitas karir serta kontribusinya dengan dukungan sosial pada peserta 

didik SMK Negeri 1 Cimahi. 

1.5.2 Secara praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Guru BK 

dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di bidang sosial 

dan karir untuk meningkatkan dukungan sosial dan adaptabilitas karir. 

1.5.3 Peneliti Selanjutnya 
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Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya 

terkait dukungan sosial dan adaptabilitas karir. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Berikut merupakan sistematika penulisan hasil penelitian (skripsi) dibahas 

dalam lima sub bab sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang membahas latar belakang 

penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi.  

Bab II Kajian Pustaka merupakan bab yang membahas landasan teoritis 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni, konsep-konsep dasar 

adaptabiltas karir dan dukungan sosial dan hasil penelitian yang relevan yang 

melandasi penelitian.  

Bab III Metode merupakan bab yang membahas tentang pendekatan 

penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, prosedur 

penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang membahas 

hasil dari penelitian, interpretasi pengolahan data serta pembahasan yang akan 

menjawab pertanyaan penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran merupakan bab yang membahas simpulan 

dari hasil analisis pada Bab IV serta rekomendasi bagi berbagai pihak. 


