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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di era global ini menuntut pembentukan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berwawasan luas, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan 

umum, namun juga harus didasari akhlak yang karimah. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ditransfer kepada generasi penerus harus diikuti 

oleh landasan keagamaan yang kuat. 

Pendidikan merupakan sebuah aktivitas integral yang mencakup target, 

metode dan sarana dalam membentuk manusia-manusia yang mampu berinteraksi 

dan beradaptasi dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal demi 

terwujudnya kemajuan yang lebih baik. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia lndonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan 

adalah tujuan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

Sebagai negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem pendidikan yang didasarkan 

pada keyakinan beragama, seperti halnya dalam sistem pendidikan umum Negara 

melalui Departemen Agama membentuk jenjang pendidikan yang disebut 

Madrasah, Madrasah berasal dari bahasa Arab yaitu Madrasah yang artinya 



2 
 

Andi Candra Wawan, 2012 

Profil Career Self Efficacy Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Talaga Kabupaten Majalengka 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

tempat untuk belajar atau sistem pendidikan klasikal yang didalamnya 

berlangsung proses belajar mengajar dengan materi-materi kajian yang terdiri dari 

ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum (Hamid: 1983, 328). 

Madrasah Aliyah merupakan salah satu tingkatan dalam sitem pendidikan 

berbasis agama setara SMA. Berdasar kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tahun 1992, disebutkan bahwa Madrasah 

Aliyah adalah sekolah setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) yang 

bercirikhas agama Islam (Saridjo: 1996, 124) 

Madrasah Aliyah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berada dalam 

naungan Departemen Agama merupakan sebuah lembaga pendidikan setara SMA 

yang didalamnya menerapkan pendidikan agama yang lebih banyak daripada 

Sekolah menengah atas lainnya. Keinginan untuk mencari ilmu dan pengetahuan, 

yang disertai dengan pola pikir kritis dan sikap bertanggung jawab harus terus 

dibentuk, digali dan dipadukan dalam kepribadian setiap siswa.  

Kelompok siswa usia Madrasah Aliyah berkisar 16 hingga 18 tahun, 

secara umum sudah dapat masuk ke dalam kelompok penduduk usia produktif 

secara ekonomi dengan dibekali kemampuan untuk memasuki dunia kerja. Dalam 

memilih pekerjaan atau karier yang akan dijabat kelak, siswa Madrasah Aliyah 

menghadapi kenyataan bahwa di masyarakat ada demikian banyak pilihan 

pekerjaan.  

Sukardi (1994: 15) mengemukakan bahwa karier seseorang bukanlah 

hanya sekedar pekerjaan yang telah dijabat, melainkan suatu pekerjaan atau 

jabatan yang benar-benar sesuai dan cocok dengan potensi-potensi diri dari orang-
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orang yang menjabatnya, sehingga setiap orang yang memiliki jabatan dalam 

suatu pekerjaan akan merasa senang dan berusaha semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan prestasi, mengembangkan potensi diri dan lingkungan, serta sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan yang sedang dijabat. 

Mengacu pada pendapat Hurlock (Susiati, 2008: 20) menjelaskan bahwa 

periode usia antara 13-17/18 tahun ditandai dengan cara berpikir individu yang 

lebih kritis dan mulai serius memikirkan masa depan mereka termasuk di 

dalamnya masalah karier. Siswa Madrasah Aliyah tergolong pada periode usia 

remaja (usia 15-18 tahun), sikap remaja terhadap pendidikan dan minat untuk 

melanjutkan sekolah sangat dipengaruhi oleh minat terhadap pekerjaan tertentu.  

Apabila dilihat dari tahapan perkembangan karier menurut Super dan 

Jordaan (Dillard; Yusuf: 2009, 26), masa remaja termasuk tahap eksplorasi pada 

tingkat tentatif dan transisi (usia 15-21 tahun), maka siswa Madrasah Aliyah yang 

berada pada  tahap transisi (usia 17-21), seharusnya telah memiliki pertimbangan 

yang objektif, bisa masuk ke pasaran kerja atau pelatihan professional, dan 

mencoba untuk mengimplementasikan konsep diri. Kesiapan seseorang untuk 

mengatasi tugas-tugas perkembangan karier, seperti membuat perencanaan karier, 

pemanfaatan sumber-sumber informasi, pencarian informasi karier dan 

pengambilan keputusan karier didefinisikan Super sebagai kematangan karier 

(2003:53).  

Didi Tarsidi (2007: 1) mengacu pada pendapat Super (1974) 

mengidentifikasi enam dimensi karier yang relevan dan tepat untuk remaja 

sebagai berikut: (1). orientation to vocational choice (dimensi sikap yang 
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menentukan pilihan akhir pekerjaannya); (2). information and planning (dimensi 

kompetensi individu untuk memilih jenis informasi tentang keputusan karier masa 

depannya dan perencanaan yang sudah terlaksana); (3). Consistency of vocational 

preferences (konsistensi individu dalam pilihan karier yang disukainya); (4). 

Crystalization of traits (kemajuan individu ke arah pembentukan konsep diri); (5). 

vocational independence (kemandirian dalam pengalaman kerja); (6). wisdom of 

vocational preferences (dimensi yang berhubungan dengan kemampuan individu 

untuk menentukan pilihan yang realistic yang konsisten dengan tugas-tugas 

pribadinya).  

Berdasarkan tugas-tugas perkembangan vokasional Super siswa kelas X 

Madrasah Aliyah merupakan remaja yang berada pada tahap Kristalisasi (usia14-

18 tahun). Karakteristik umum tahapan kristalisasi adalah periode proses kognitif 

untuk memformulasikan sebuah tujuan vokasional umum melalui kesadaran akan 

sumber-sumber yang tersedia, berbagai kemungkinan, minat, nilai, dan 

perencanaan untuk okupasi yang lebih disukai (Tarsidi. 2007: 1). 

Dengan mengacu pada teori di atas, maka siswa Madrasah Aliyah yang 

berada pada tahap eksplorasi seharusnya sudah mulai memikirkan dan membuat 

perencanaan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diminati, dapat 

menetapkan tujuan, dan melakukan pendalaman di bidang yang dipilih, seperti 

mencari informasi dan mengikuti pelatihan Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

sebelumya pada jenjang kelas X di MAN Talaga dengan menggunakan Inventori 

Tugas Perkembangan ditemukan beberapa aspek tugas perkembangan yang 
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membutuhkan layanan bimbingan konseling, salah satunya pada aspek 

kematangan karier. 

Tugas-tugas perkembangan karier siswa Madrasah Aliyah dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai seperangkat kompetensi yang harus dipenuhi 

siswa Madrasah Aliyah pada tahapan eksplorasi, meliputi  aspek: (1). Menyadari 

kebutuhan memperoleh informasi tentang pekerjaan, dan peluang kerja; (2). 

Pemahaman diri dan pemahaman dunia kerja; (3). Pembuatan keputusan karier, 

yaitu memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan, memilih bidang pekerjaan 

yang sesuai dengan kemampuan; dan (4). Pengembangan keterampilan karier.  

Menurut pendapat Ginzberg dkk (Susiati, 2008: 5), individu akan sulit 

untuk membuat keputusan tentang pilihan karier jika mereka tidak mampu menilai 

kecakapannya sendiri. Sedangkan menurut Super dan Westbrook (Susiati, 2008: 

5) mungkin seseorang kurang percaya dengan kemampuannya sendiri untuk 

membuat karier tertentu atau keputusan karier. 

Salah satu bidang penelitian dalam perkembangan dan konseling karier 

saat ini adalah aplikasi teori self-efficacy dari Bandura (1977) pada pemahaman 

dan perlakuan terhadap permasalahan personal/sosial dan perkembangan karier 

(Paulsen & Betz, 2004). Self-efficacy dalam keputusan karier merupakan  

keyakinan individu  bahwa  ia  dapat  secara  sukses melakukan  tugas-tugas  yang  

berkaitan dengan  pengambilan  keputusan  karier (Taylor & Betz,  1983). 

Hasil penelitian Erna Susiati (2008) membuktikan terdapat hubungan yang 

signifikan antara self-efficacy dengan kematangan karier siswa kelas X SMA 

Negeri 8 Bandung. Selain itu Yosafat Christina (2009) membuktikan bahwa 
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terdapat hubungan antara career self-efficacy dengan pengambilan keputusan 

karier, sehingga penambahan tingkat career self-efficacy diikuti dengan 

penambahan tingkat pengambilan keputusan karier atau penurunan tingkat career 

self-efficacy akan diikuti dengan penurunan tingkat pengambilan keputusan karier. 

Brown (Patel, 2005: 43) mengemukakan, self-efficacy pengambilan 

keputusan karier dipengaruhi oleh beberapa variabel lingkungan seperti status 

sosial ekonomi, pengaruh keluarga dan diskriminasi dengan cara membatasi  

pilihan karier. Diskriminasi mempengaruhi seseorang sehingga mencapai sukses 

dengan merasakan suasana nyaman di tempat kerja.  

Siswa yang mempunyai career self-efficacy yang kuat diasumsikan: (1) 

mempunyai pandangan optimis terhadap pendidikan maupun pekerjaan; (2) 

mengetahui minat terhadap pendidikan maupun pekerjaan; (3) membuat 

perencanaan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karier baik dalam 

pendidikan maupun pekerjaan; (4) merasa yakin dapat melakukan/ menyelesaikan 

tugas-tugas perkembangan karier; (5) mempertinggi usaha dalam menghadapi 

kegagalan; (6) menganggap kegagalan sebagai akibat dari usaha yang kurang atau 

rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang diyakini dapat dipelajarinya. 

(Agustina, 2010: 63). 

Salah satu layanan di sekolah yang dapat menangani masalah self-efficacy 

adalah layanan bimbingan karier, hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurihsan 

(2006: 16) bahwa bimbingan karier merupakan layanan bimbingan untuk 

membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian 

masalah karier. Melalui layanan yang komprehensif, diharapkan siswa dapat 
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menyelesaikan tugas-tugas kariernya, seperti kesiapan membuat perencanaan 

karier dan pengambilan keputusan karier dengan tepat. 

Bertitik tolak dari pemaparan diatas, diperlukan adanya penelitian 

mengenai gambaran karakter atau profil siswa setiap jenjang untuk menambah 

kekayaan ilmu dunia bimbingan dan koseling. Penelitian self-efficacy pada 

jenjang pendidikan siswa SMP, MTS, SMA dan Mahasiswa telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, untuk melengkapi penelitian self-efficacy pada setiap jenjang 

pendidikan formal di Indonesia, maka peneliti memilih untuk melaksanakan 

penelitian self-efficacy pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah.  

Berdasarkan uraian diatas, Penelitian ini diberi judul  “Profil career self-

efficacy Siswa Madrasah Aliyah Negeri Talaga Kabupaten Majalengka” 

(Studi Deskriptif ke arah program pengembangan career self-efficacy siswa 

Madrasah Aliyah Negeri Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Ajaran 

2011/2012). 

 

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Peneletian 

Pada usia Madrasah Aliyah, siswa seharusnya telah bisa mengambil 

keputusan karier (memilih jurusan) secara tepat. Untuk dapat merencanakan, 

memilih dan memutuskan pilihan karier secara tepat dibutuhkan suatu layanan 

bimbingan yang dapat membantu siswa mengurangi perasaan ragu, ketakutan, 

ketidaktahuan dan ketidak percayaan terhadap kemampuan yang siswa miliki 

dalam memutuskan pilihan kariernya.  
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Menurut Bandura  (Susiati, 2008: 9) faktor utama yang harus diperhatikan 

oleh individu dalam menentukan pilihan karier adalah ketidakpastian mengenai 

kemampuan yang dimiliki. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, individu 

harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan terhadap diri atau self-efficacy. 

Self-efficacy akan mempengaruhi individu dalam berpikir, merasa, motivasi dan 

tingkah laku termasuk tingkah laku dalam memilih karier. 

Keyakinan terhadap kemampuan diri mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan dimensi perencanaan karier, artinya semakin individu yakin 

dengan kemampuan diri, maka minat untuk membuat perencanaan pendidikan 

semakin jelas, dan berusaha untuk melaksanakan rencana tersebut. Jadi career 

self-efficacy merupakan suatu substansi dasar yang berisikan keyakinan tentang 

kemampuan siswa untuk memproses fakta, yaitu berupa pertimbangan pilihan dan 

keputusan tentang dirinya agar dapat memutuskan pilihan kariernya. 

Career self-efficacy perlu dipahami dan dimilki siswa Madrasah Aliyah, 

karena pada tahap perkembangan ini siswa dituntut mampu memilih dan 

mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Siswa dengan career self-efficacy 

yang tinggi akan berusaha mencari informasi mengenai pekerjaan dan memiliki 

kesanggupan membuat perencanaan dan menentukan pilihan pekerjaan sendiri. 

Tetapi pada kenyataannya tidak semua siswa mampu mengembangkan career 

self-efficacy yang dibutuhkan untuk bisa memilih dan mempersiapkan diri untuk 

suatu pekerjaan. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengungkap profil career self-efficacy siswa Madrasah 

Aliyah Negeri Talaga yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Seperti apakah gambaran umum career self-efficacy yang dimiliki siswa 

Madrasah Aliyah Negeri Talaga Kabupaten Majalengka?  

2. Seperti apakah profil career self-efficacy siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Talaga Kabupaten Majalengka dilihat dari dimensi level, strength dan 

generality?  

3. Bagaimanakah bentuk program pengembangan yang sesuai dengan career 

self-efficacy siswa Madrasah Aliyah Negeri Talaga Kabupaten Majalengka. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan 

profil career self-efficacy siswa Madrasah Aliyah Negeri Talaga dalam mencapai 

kematangan karier. Lebih spesifik tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan profil career self-efficacy Siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Talaga. 

2. Mengetahui profil career self-efficacy Siswa Madrasah Aliyah Negeri Talaga 

dilihat dari dimensi level, strength dan generality. 

3. Menyusun Program Bimbingan dan Konseling untuk mengembang career 

self-efficacy Siswa Madrasah Aliyah Negeri Talaga. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

a. Untuk pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat career self-efficacy siswa Madrasah Aliyah Negeri Talaga, serta 

mengoptimalkan career self-efficacy siswa. 

b. Menambah informasi yang menyangkut isu-isu perkembangan self-efficacy.  

c. Menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pembuat 

kebijakan dalam mendorong mutu career self-efficacy siswa. 

 

2. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini akan memantapkan dan mengembangkan teori career self-

efficacy di seting pendidikan. 

b. Menemukan dasar-dasar konseptual yang berimplikasi secara metodologis bagi 

studi tentang career self-efficacy dan berbagai variabel yang terkait. 

c. Hasil penelitian ini akan diperoleh gambaran umum mengenai perbedaan 

tingkat career self-efficacy berdasarkan dimensi self-efficacy yaitu dimensi 

level, strength dan generality. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Sesuai dengan fokus permasalahan dan tujuan penelitian,  maka desain 

penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian 
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deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang sedang berlangsung pada saat ini atau saat 

yang lampau (Sukmadinata, 2007: 53-54). Metode deskriptif bertujuan untuk 

memberikan gambaran keadaan pada saat penelitian dilakukan. Selain itu, alasan 

peneliti menggunakan metode deskriptif karena peneliti bermaksud 

mendeskripsikan, menganalisis dan mengambil suatu generalisasi dari 

pengamatan mengenai penelitian career self-efficacy siswa.  

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif merupakan pendekatan yang memungkinkan dilakukan pengumpulan 

dan pengukuran data yang berbentuk angka-angka (Sukmadinata, 2007: 18). 

2. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau 

kuesioner untuk mengungkap tingkat career self-efficacy. Item-item pernyataan 

instrumen pengungkap tingkat career self-efficacy, variabel self-efficacy lalu 

dijabarkan melalui dimensi-dimensi self-efficacy yang akhirnya berbentuk 

indikator-indikator.  

Instrumen pengungkap dalam penelitian ini berupa skala psikologi 

berbentuk rating scales (skala-penilaian) untuk mengungkap career self-efficacy 

dengan berpedoman kepada skala yang dikembangkan oleh Bandura (2006: 307-

319), yaitu: Guide for Constructing Self-efficacy Scales. Kuesioner yang 

digunakan adalah format ratting scale (skala penilaian) model Thurstone. 

Skala Thurstone meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia 

setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. 
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Pada umumnya alternatif respon subjek dalam skala 10 (sepuluh), tetapi nilai-

nilainya tidak diketahui oleh responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah 

pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket tersebut (Subana, 2000: 

34).  Rating scales yang digunakan memiliki rentang alternatif respon diurutkan 

dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :  

1  2  3  4  5 6  7  8  9  10 

Instrumen judgement program  digunakan untuk menguji secara rasional 

komponen-komponen yang ada di dalam program bimbingan dan konseling. 

Instrumen judgement program ini menggunakan alternatif respons yaitu memadai 

(M) dan tidak memadai (TM). 

3. Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghimpun profil career self-

efficacy siswa di MAN Talaga Kabupaten Majalengka dengan cara menghitung 

rata-rata (persentase) dari setiap kriteria. Proses analisis data dilakukan setelah 

seluruh pengumpulan data selesai. Data yang terkumpul terdiri dari data kuantitaif 

mengenai tinggi atau rendahnya career self-efficacy siswa yang diisi langsung 

oleh populasi penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan 

bantuan Microsoft Excel 2007 dan SPSS for Windows Versi 16.0. 

 

F. Struktur Organisasi Penelitian 

Struktur organisasi penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I  

memaparkan pendahuluan yang berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, 
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rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan alur proses penelitian. Bab II menyajikan konsep self-

efficacy, career self-efficacy dan program bimbingan karier serta penelitian 

terdahulu yang relevan. Bab III menyajikan definisi operasional variabel dan 

metode penelitian. Bab IV melaporkan hasil penelitian dan pembahasannya. Bab 

V berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian. 

 Berdasarkan struktur organisasi di atas, kerangka alur penelitian  

divisualisasikan dalam bentuk bagan 1.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bagan 1.1 

Alur Proses Penelitian 

Latar Belakang Masalah: 

Studi Pendahuluan, 

Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian 

Validasi Hasil Penelitian, deskripsi hasil 

penelitian, pembahasan hasil penelitian 

Kajian pustaka, kerangka pemikiran, 

hipotesis, 

 

Penarikan Kesimpulan 

Metode penelitian: 

Penyusunan instrumen penelitian,  

Judgment Ahli terhadap instrumen 

penelitian, penyebaran instrumen 

 

 


