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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarlBelakang Penelitian 

Masa dewasa awal adalah  masa yang dimulai dari akhir usia belasan atau 

awal 20 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Menurut Havighurst (Mappiare, 

1983, hlm. 31-32),  sebagai masa untuk memilih teman untuk hidup bersama 

sebagai keluarga serta memulai bekerja dalam suatu jabatan yang terkadang dari 

keduanya sering menyita waktu untuk hal-hal lainnya. Waktu untuk membentuk 

kemandirian pribadi dan ekonomi bagilkebanyakanlindividulmenjadi 

individuldewasalyang seutuhnya melibatkan periode transisi yang panjang yang 

ditandailolehleksperimen dan eksplorasi. Menurut Arnett (Santrock, 2012, hlm. 

6), banyak individu yang mengeksplorasi jalur karir yang diambil, mengeksplorasi 

ingin menjadi individu seperti apa dan gaya hidup yang seperti apa yang di 

inginkan seperti hidup melajang, hidup bersama, atau menikah.  

Tugaslperkembangan masa dewasa awal dirasa cukuplberat dikarenakan 

banyak tugaslperkembangan dewasa awal yanglharus didukung oleh individu lain 

ataupun lingkungan. Salah satu tugas perkembangan menurut Havighurst 

(Mappiare, 1983, hlm. 31-32) ialah mendapatkan suatu pekerjaan. Mendapatkan 

suatu pekerjaan bukanlah perkara yang mudah bagi individu dewasa awal jika 

mengingat kesiapan kerja pada individu dewasa awal masih dirasa kurang karena 

pengalaman bekerjanya masih kurang. Minimnya pengalaman yang didapat 

selama mencari ilmu pada masa perkuliahan hanya sekedar teori-praktik di 

lingkungan kampus sehingga dianjurkan bagi mahasiswa mencari ilmu serta 

pengalaman tidak hanya di lingkungan perkuliahan saja.  

MenurutlChaplinl(2006, hlm. 419) kesiapan merupakan tingkat perkembangan 

daril kedewasaanl yangl menguntungkanl agarl dapat mempraktikkan sesuatu. 

Anoraga (2009, hlm. 38) menjelaskan kerja ialah sesuatu yang sangat penting dan 

dibutuhkan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun Fattah 

(2009, hlm. 19) menjelaskan kerja adalah suatu kegiatan dalam melaksanakan 

sesuatu yang berkaitan dengan memenuhi nafkah dengan tujuan mendapatkan 

ganti atau imbalan ataslpencapaian yang telah diberikan atas nama organisasi atau 

kelompok. Menurut Ward & Riddle (Farihati, I., dkk. 2019, hlm. 386), Kesiapan 



2 
 

Nurul Azkiyah, 2020 
PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK  MENINGKATKAN KESIAPAN KERJA MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

kerja ialah kemampuan dengan sedikit atau tanpa bantuan menemukan dan 

menyesuaikan diri pada pekerjaan yang dibutuhkan juga dikehendaki. Kesiapan 

kerja adalah kemampuan dalam diri baik dengan bantuan ataupunltanpalbantuan 

yang dapatlmendukung dalamlmenyesuaikan diriluntuk pekerjaan yang 

diharapkan diri serta lingkungan pekerjaan. 

Kompetensi lulusan S1 bimbingan dan konselinglsesuailStandar Kompetensi 

Konselor (Depdiknas, 2008, hlm. 143) diantaranya: 1) lMemahami secara 

mendalamlkonseli yanglhendak dilayani, 2) lmenguasai landasan teoretik 

bimbinganldanlkonseling, 3) lmenyelenggarakan bimbingan dan konseling yang 

memandirikan, dan 4) mengembangkanlpribadi danlprofesionalitas secara 

berkelanjutan. 

Prayitno dan Erman Amti (2009, hlm. 42) menjelaskantpermasalahan yang 

dialami oleh manusia tidak hanya terjadi ditlingkungan sekolah atau keluarga saja, 

melainkan lingkungan perguruan tinggi, perusahaan, lembaga pekerjan, kantor, 

panti asuhantatau panti jompo, dan rumah sakit tidak mungkin terhindar dari 

masalah. Diperlukan layanan bimbingan dan konseling. Jenjang perguruan tinggi, 

mahasiswa/konseli sudah diberikan fasilitas yang sangat baik untuk penumbuhan 

karakter serta penguasaan hard skills dan soft skills yang akan sangat diperlukan 

dalam mempersiapkan karir setelah lulus. Jenjang perguruan tinggi, layanan 

Bimbingan dan Konseling lebih difokuskan kepada pemantapan karir bagi 

mahasiswa/konseli (Depdiknas, 2008 hlm. 216). 

Dilingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, terdapat Badan bimbingan 

dan konselingldan pengembanganlkarir yang diperuntukan bagi mahasiswa, 

civitas akademika, dan masyarakatldalam pelayanan bimbingan dan konseling di 

perguruan tinggi. Badan Bimbingan dan Konseling bertujuan agarl mahasiswa 

dapat meningkatkanlpertumbuhan dan perkembangan dirildalam aspek Akademik, 

Sosial-pribadi, ldan Karir melalui empat layanan pokok: 1) llayanan dasar, 2) 

layanan responsif, 3) llayanan perencanaan individual, serta 4) layanan dukungan 

sistem. (Website: http://cdc.upi.edu ). 

Berdasarkanlstudi pendahuluan yang dilakukanl melalui mahasiswa 

Bimbinganldan Konseling FakultaslIlmu Pendidikan UniversitaslPendidikan 

Indonesialangkatan 2016 yang sudah melaksanakan Pengenalan Praktik Layanan 

http://cdc.upi.edu/
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BK Satuan Pendidikan (PPLSP), menyatakan PPLSP memberikan pengalaman 

pribadi di lapangan yang cukup banyak. Pengalamanlyang dimaksud meliputi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam profesi sebagai guru bimbingan dan 

konseling. Pengenalan Praktik Layanan BK Satuan Pendidikan yang tersedia 

hanya pada jenjang SMP/se-derajat dan SMA/se-derajat. Padahal, mahasiswa 

bimbingan dan konseling tidak semua memilih konsentrasi remaja yang akan 

menunjang dan membantu selama melaksanakan Pengenalan Praktik Layanan BK 

Satuan Pendidikan (PPLSP). Banyak diantara mahasiswa angkatan 2016 yang 

merasa ‘kaget’ dengan menghadapi peserta didik di masa remaja/ jenjang SMP-

SMA/se-derajat dikarenakan selama perkuliahan dari semester tiga (3) hingga 

semester tujuh(7) tidak memilih konsentrasi remaja.  

Kesiapan kerjalmahasiswa semester enam berdasarkan studi pendahuluan 

yang dilakukan kepada Mahasiswa Bimbingan danlKonseling S-1 angkatan 2017 

Fakultas Ilmu PendidikanlUniversitas Pendidikan Indonesia melalui wawancara 

masih merasa khawatir akan kurangnya bekal pengetahuan dan kompetensi yang 

akan menunjang pada saat Pengenalan Praktik Layanan BK Satuan Pendidikan di 

sekolah ataupun karir nanti.  

Berdasarkan penjelasan, diperlukan penyusunanlProgram bimbingan dan 

konseling untuk meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa bimbingan dan 

konseling angkatan 2017. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka perlu dirancang program bimbinganldan 

konseling untuk meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa. Rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

1. Sepertilapa tingkat kesiapan kerja mahasiswa Bimbingan dan Konseling S-1 

angkatan 2017 FakultaslIlmu Pendidikan UniversitaslPendidikan Indonesia? 

2. Sepertilapa Program Bimbingan dan Konseling yang dapat dilaksanakan untuk 

meningkatkan kesiapan kerja pada mahasiswalBimbingan dan Konseling S-1 

angkatan 2017 FakultaslIlmu Pendidikan UniversitaslPendidikan Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk: 

1. mendeskripsikan tingkat kesiapan kerja mahasiswa Bimbingan dan Konseling 

S-1 angkatan 2017 FakultaslIlmu Pendidikan UniversitaslPendidikan 

Indonesia, 

2. mendeskripsikan Program bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan 

untuk meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa Bimbingan dan Konseling S-1 

angkatan 2017 FakultaslIlmu Pendidikan UniversitaslPendidikan Indonesia. 

D. ManfaatlPenelitian 

1. ManfaatlTeoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian dapat memberikan sumbanganlyang 

positif bagi pengembangan ilmu bimbingan dan konseling 

berhubunganldengan kesiapan kerja, serta mahasiswa departemen psikologi 

pendidikan dan bimbingan. 

2. ManfaatlPraktis 

a. Bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling 

Sumbangan positif bagi dosen agar dapat meningkatkan kesiapan kerja 

mahasiswa Bimbingan dan Konseling. 

b. Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan penelitian mengenai kesiapan kerja di jenjang yang sama 

maupun jenjang yang berbeda. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

1. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan penelitian ini akan dibuat dalam bentuk 

skripsi dengan sistematika sesuai Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2018, sebagai berikut: 

a. BablI Pendahuluan. Mencakup latarlbelakang penelitian, rumusan 

masalahlpenelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur 

organisasi skripsi.  

b. Bab IIlKajian Pustaka. Mencakup kajian teoretik tentang konsep yang 

diteliti dan sejumlahlpenelitian terdahulu. 
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c. Bab IIIlMetode Penelitian. Mencakup desain penelitian, partisipan, 

populasi danlsampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan 

analisisldata.  

d. Bab IVlTemuan dan Pembahasan. Mencakup hasil-hasil penelitianldiikuti 

dengan pembahasan. 

e. Bab VlKesimpulanldan Rekomendasi. Meliputi dua hal, yaitu kesimpulan 

dan rekomendasi yangldiberikan kepada beberapa pihak. 

 

 


