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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam rentang kehidupan manusia, terdapat tahap-tahap 

perkembangan yang harus dilalui yang dimulai sejak lahir sampai meninggal.  

Masa remaja merupakan salah satu fase perkembangan dari kehidupan 

individu, fase ini terjadi pada masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa. Menurut Hurlock (2009: 207)  masa remaja merupakan 

masa yang sangat berhubungan pada penentuan kehidupan di masa depan, 

karena perilaku dan aktivitas yang dilakukan pada masa remaja menjadi masa 

awal dalam mengukir kehidupan yang lebih baik dimasa depan mereka. 

Sementara Kanopka (Yusup, 2009: 71) menyatakan bahwa masa remaja 

adalah segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu, 

dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan 

masa dewasa awal.  

Dalam setiap fase perkembangan termasuk pada masa remaja 

individu dihadapkan pada tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. 

Tugas-tugas perkembangan ini merupakan harapan-harapan masyarakat 

tentang apa yang harus dilakukan individu pada usia tertentu (Hurlock, 2009:).  

Keberhasilan individu dalam memenuhi tugas-tugas pada suatu fase akan 

menentukan keberhasilan individu dalam memenuhi tugas-tugas 
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perkembangan pada fase berikutnya. Menurut Havighurst (Yusuf, 2006: 83)  

salah satu tugas yang harus dipenuhi pada masa remaja adalah memilih dan 

mempersiapkan diri untuk berkarir.  

Karir merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus 

dalam kehidupan individu. Menurut Ginzberg (Santrock, 2003)  pada usia 11 

sampai 17 tahun, remaja berada dalam tahap tentatif dari perkembangn karir, 

yaitu sebuah transisi dari tahap fantasi masa kecil menuju tahap  pengambilan 

keputusan realistis masa dewasa awal. Sementara menurut Super (Osipow, 

1983:156) dalam tugas perkembangan karir remaja berada pada tahap 

eksplorasi. Pada tahap ini remaja mulai memikirkan berbagai alternatif 

pekerjaan, pencarían peran dan jati diri di sekolah. Kedua pendapat tersebut 

menggambarkan bahwa remaja pada tahap perkembangn karir, mulai 

mengidentifikasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, 

serta potensi yang dimilikinya. 

 Yusuf (2006: 84) menyatakan beberapa tugas perkembangan karir  

pada masa eksplorasi,  yaitu: 1) mengenal keterampilan membuat keputusan 

karir dan memperoleh informasi yang relevan untuk membuat keputusan karir; 

2) menyadari minat dan kemampuan dan menghubungkannya dengan 

kesempatan kerja; 3) mengidentifikasi bidang dan tingkat pekerjaan yang 

cocok dengan minat dan kemampuan; dan 4) memperoleh latihan untuk 

mengembangkan keterampilan dan mempercepat memasuki pekerjaan atau 

jabatan guna memenuhi minat dan kemampuannya.  
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Super (Tarsidi, 2007)  berpendapat bahwa penyelesaian tugas-tugas 

yang sesuai pada masing-masing tahapan merupakan indikasi  kematangan 

karir (vocational maturity).  Dengan kata lain, individu yang berhasil 

menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada setiap tahapan cenderung 

memiliki tingkat kematangan yang lebih baik pada masa kehidupan 

selanjutnya.  Sharf (1992: 155) mengungkapkan bahwa kematangan karir 

merupakan  kesiapan individu untuk membuat keputusan karir dan kesiapan 

individu untuk membuat pilihan yang tepat.    

Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja, hal 

ini tentunya menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah merupakan 

individu yang memiliki tugas untuk memilih dan mempersiapkan diri untuk 

berkarir. Pada kenyataanya  banyak siswa yang  belum sepenuhnya mencapai 

tugas perkembangan karir dengan baik. Hal ini didukung oleh pernyataan yang 

diungkapkan  Yusuf (2009: 35),  bahwa terdapat beberapa permasalahan  karir 

yang di alami oleh para remaja usia SMA dan SMK, diantaranya: (1) kurang 

mengetahui cara memilih program studi; (2) kurang memiliki motivasi untuk 

mencari informasi tentang karir; (3) bingung dalam memilih pekerjaan; dan 

(4) belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu jika setelah lulus tidak 

memasuki dunia. 

Permasalahan di atas sesuai dengan pernyataan  yang dikemukakan 

oleh Zakiyah Drajat (1977: 115) bahwa terdapat beberapa persoalan berkaitan 

dengan masa depan siswa sekolah  di sekolah:  

Tidak jarang kita mendengar remaja mengeluh bahwa hari 
depannya suram,tidak jelas mau jadi apa nanti, dimana dia akan 



4 

 

 

 

bekerja nanti, profesi apa yang cocok baginya dan sebagainya. 
Akan tetapi dilain sisi dia tidak melihat jalan untuk 
menghadapinya karena kenyataan hidup dalam masyarakat dan 
lingkungan tidak memberikan kepastian kepadanya. Hal ini 
banyak hubungannya dengan  jenis sekolah dan pendidikan yang 
diikuti.  

 

   Beberapa permasalahan  di atas diperkuat oleh hasil  wawancara 

yang telah dilakukan peneliti dengan guru BK dan beberapa siswa kelas XII  

SMA dan SMK  PGRI  Lembang, dari hasil wawancara diperoleh informasi 

bahwa sebagian besar siswa kelas XII SMA dan SMK masih  bingung bila 

dituntut untuk memilih dan merencanakan karir, seperti meneruskan program 

studi atau bekerja, kurangnya informasi mengenai cara-cara perencanaan karir, 

dan  kurangnya wawasan tentang karir yang akan dipilih. (Wawancara, 26 

September 2011). Al-Mighwar (2006: 70) menyatakan bahwa bila remaja tidak 

mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya, dia akan menjadi orang 

dewasa yang bergantung pada orang lain. Sebaliknya, apabila remaja mampu 

menghadapi dan menyelesaikan masalahnya, hal tersebut akan menjadi bekal 

untuk menghadapi berbagai masalah selanjutnya hingga dewasa.  

Pada pelaksanaan pembelajarannya terdapat perbedaan kurikulum 

dalam pendidikan SMA dan SMK. Pendidikan sekolah menengah atas (SMA) 

merupakan bentuk pendidikan umum yang mengutamakan perluasan 

pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi (Ardan, 2008). Kurikulum pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidikan  SMA lebih mengutamakan teori dibandingkan 

praktek. Sedangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan pendidikan 
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menengah yang mempersiapkan peserta didik  untuk  dapat langsung terjun 

dalam dunia kerja. Kurikulum pembelajaran yang diberikan lebih 

mengutamakan  bidang praktek dibanding teori (Ardan, 2008).  

Melihat beberapa fenomena  diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian  dengan judul Perbandingan Kematangan Karir pada 

Siswa SMA dan SMK. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Siswa kelas XII SMA dan SMK berada pada rentang usia remaja. 

Pada masa remaja siswa dituntut untuk memenuhi beberapa tugas 

perkembangan, salah satunya  adalah memilih dan mempersiapkan diri untuk 

berkarir. Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan  bahwa remaja 

khususnya siswa SMA dan SMK belum sepenuhnya mampu memenuhi tugas 

tersebut dengan baik.  Fakta ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap guru BK dan beberapa siswa kelas XII SMA dan SMK PGRI 

Lembang.  

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sebagian 

besar siswa kelas XII SMA dan SMK masih belum siap dan merasa bingung 

bila dituntut untuk memilih dan merencanakan karir. Dalam pendidikan SMA 

dan SMK terdapat perbedaan dalam bentuk kurikulum. Kurikulum yang 

digunakan di SMA lebih mengutamakan teori dibanding praktek. Sedangkan, 

pada pendidikan  SMK  kurilum yang digunakan adalah untuk mempersiapkan 

siswa agar terjun langsung ke dunia kerja.  Dengan adanya perbedaan 
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kurikulum yang digunakan di SMA dan SMK disinyalir akan membedakan 

kompetensi dan orientasi karir siswa. 

Dari latar belakang  yang telah uraikan diatas, maka  peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian  sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kematangan karir pada siswa kelas XII SMA  PGRI 

Lembang tahun ajaran 2011-2012? 

2. Bagaimana gambaran kematangan karir pada siswa kelas XII SMK PGRI 

Lembang tahun ajaran 2011-2012? 

3. Apakah terdapat perbedaan kematangan karir pada siswa kelas XII SMA 

dan SMK PGRI Lembang  tahun ajaran 2011-2012? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran mengenai kematangan karir  siswa kelas XII  SMA dan SMK 

PGRI Lembang tahun ajaran 2011-2012. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memperoleh gambaran kematangan karir pada siswa kelas XII  SMA 

PGRI Lembang tahun ajaran 2011-2012 

b. Memperoleh gambaran kematangan karir siswa kelas XII  SMK PGRI 

Lembang tahun ajaran 2011-2012 
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c. Mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kematangan karir siswa 

kelas XII  SMA dan SMK PGRI Lembang tahun ajaran 2011-2012 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian tentang perbedaan kematangan karir pada siswa SMA 

dan SMK, dirasa penting karena memiliki beberapa manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian ini: 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat 

memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan dalam 

bidang Psikologi pendidikan dan perkembangan mengenai kematangan 

karir pada siswa SMA dan SMK. 

2. Secara  praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan 

bagi berbagai pihak, khususnya  untuk pihak sekolah dan siswa kelas XII 

SMA dan SMK PGRI Lembang, sebagai masukan untuk upaya 

membantu siswa dalam mengoptimalkan karirnya.  

 

E.  ASUMSI 

Asumsi atau anggapan dasar pada penelitian ini adalah jika 

dibandingkan dengan siswa kelas XII SMA, siswa kelas XII SMK tentunya 

harus sudah memiliki tingkat kematangan karir yang lebih tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh karakteristik siswa SMK yang dalam proses 

pembelajarannya selain dibekali pengetahuan mengenai keilmuan, namun 
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juga dibekali dengan kompetensi-kompetensi untuk memasuki dunia kerja 

atau meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

F. HIPOTESIS PENELITIAN  

Hipotesis yang diajukan pada  penelitian ini adalah: 

  Terdapat perbedaan kematangan karir pada siswa kelas XII  SMA 

dan SMK PGRI Lembang tahun ajaran 2011-2012. 

 

G. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, menurut 

menurut Sugiyono (2010:14) pendekatan kuantitatif adalah: 

Suatu pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 
pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah ditetapkan. 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif. 

Menurut Kerlinger (Emzir, 2008:119) penelitian komparatif adalah 

penyelidikan empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan 

variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut pada 

dasarnya tidak dapat dimanipulasi.  Model perbandingan yang digunakan 

adalah model komparasi dua sampel independen yaitu SMA dan SMK, model 

komparasi dua sampel independen  digunakan karena penelitian ini akan 

menguji kemampuan generalisasi rata-rata dari data dua sampel yang tidak 

berkorelasi (Sugiono, 2009). 



 

 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

statistik Mann Whitney U

signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independe

berbentuk ordinal. 

U1= n

U2 = n

Keterangan:

 

 

 

 

 

 

 

H. LOKASI  DAN SAMPEL

Penelitian dilakukan

jalan Baru Laksana Kecamatan  Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Populasi dalam penelitian

Lembang tahun ajaran 2011

orang siswa kelas XII SMA dan 53 orang siswa kelas XII  SMK. 

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan  

pendpat Arikunt

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 
 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

statistik Mann Whitney U-Test. Teknik ini digunakan untuk menguji 

signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independe

berbentuk ordinal. Adapun rumusnya menurut Sugiono (2010: 56)  adalah:

U1= n1 n2+ R1 

= n1 n2 +  

Keterangan: n1 : jumlah sampel 1 

 n2 : jumlah sampel 2 

 U1: jumlah peringkat 1 

 U2: jumlah peringkat 2 

 R1: jumlah ranking pada sampel n1 

 R2: jumlah rangking pada sampel n2

DAN SAMPEL 

enelitian dilakukan di SMA dan SMK PGRI yang beralamat di 

jalan Baru Laksana Kecamatan  Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

opulasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII  SMA dan SMK  PGRI 

Lembang tahun ajaran 2011-2012, yang berjumlah 96 orang,

orang siswa kelas XII SMA dan 53 orang siswa kelas XII  SMK. 

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan  rumus Slovin dan 

pendpat Arikunto (2006: 134) yang menyatakan bahwa apabila sampelnya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 

9 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Test. Teknik ini digunakan untuk menguji 

signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen dengan data 

Adapun rumusnya menurut Sugiono (2010: 56)  adalah: 

 

2 

di SMA dan SMK PGRI yang beralamat di 

jalan Baru Laksana Kecamatan  Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

ini adalah siswa kelas XII  SMA dan SMK  PGRI 

2, yang berjumlah 96 orang, terdiri atas 43 

orang siswa kelas XII SMA dan 53 orang siswa kelas XII  SMK.  

rumus Slovin dan 

: 134) yang menyatakan bahwa apabila sampelnya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 
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merupakan penelitian populasi. Adapun teknik yang digunakan untuk 

menentukan jumlah sampel pada masing-masing populasi adalah 

proportionate stratified random sampling.  Teknik ini digunakan karena 

setiap unsur populasi (kelas XII SMA dan SMK) bersifat heterogen namun 

berstrata secara operasional.  

 


