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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 
 

      Pada bab pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta  metodologi penelitian.   

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

      UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 

menyiratkan bahwa diantara indikator tercapainya tujuan pendidikan nasional 

adalah, berkembangnya potensi peserta didik secara optimal yang dapat ditandai 

dengan tingkat kemandiriannya. Oleh karena itu, visi, misi dan tujuan yang 

diemban sekolah  seharusnya diarahkan kepada pencapaian perkembangan optimal 

potensi tiap peserta didik tersebut. 

      Perkembangan optimal potensi peserta didik dapat dicapai melalui tiga dimensi 

dalam sistem pendidikan sekolah yaitu: pembelajaran yang mendidik; bimbingan 

dan konseling yang memandirikan; serta penerapan manajemen  dan kepemim 

pinan yang profesional.  

      Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan sekolah, bimbingan dan 

konseling yang memandirikan bertujuan agar individu  dapat: (1) merencanakan 

kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang 

akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya 

seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, 

lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan 
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kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan  pendidikan,  

masyarakat,  maupun  lingkungan kerja (Yusuf, 2008: 13). 

      Pelayananan bimbingan dan konseling yang memandirikan hanya bisa 

terwujud bila didudukung oleh program bimbingan yang komprehensif; konselor 

yang kompeten; sarana dan prasarana yang memadai; organisasi yang kuat dan 

kerjasama dengan pihak terkait yang berjalan lancar serta suasana kerja yang 

kondusif.  

      Program bimbingan dan konseling yang koprehensif adalah kegiatan pelayanan 

yang ditujukan untuk semua siswa yang mencakup layanan dasar, layanan 

responsif, layanan perencanaan individual serta dukungan system dalam keempat 

bidang bimbingan yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar 

serta bimbingan karir (Yusuf dan Juntika, 2008 : 26-37 ).  

      Bimbingan karir pada dasarnya membantu siswa akan kesadaran  karirnya, 

membantu siswa belajar tentang perasaannya, membantu siswa mengenal nilai dan 

potensinya. Demikian juga kegiatan bimbingan ini berfokus membantu siswa 

mengembangkan harga dirinya, kepercayaan, perilaku sosial yang diinginkan, dan 

agar siswa menjadi sadar tentang kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan, 

komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Sedangkan bimbingan dalam  

mengembangan kompetensi berfokus pada upaya mengembangkan sikap-sikap 

positif terhadap kerja, membantu dalam memahami diri sebagai pekerja yang 

potensial dan agar siswa menjadi sadar adanya perbedaan  pekerjaan dan tanggung 

jawab kerja.  

      Disamping itu bimbingan karir sebagai salah satu  bidang bimbingan, memiliki 

fungsi dan peran  strategis dalam upaya mempersiapkan siswa agar memiliki 
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peranan dan mampu mengaktualisasikan segenap potensi dirinya bagi lingkungan 

kehidupannya. Melalui layanan bimbingan  karir, siswa diharapkan   mampu 

membentuk pola karir,  mengenal keterampilan, mengenal kemampuan serta minat 

yang mengarah kepada satu tujuan yaitu agar siswa mampu membuat dan 

mengambil keputusan secara tepat. Kemampuan siswa dalam membuat dan 

mengambil keputusan secara tepat pada gilirannya akan melahirkan satu kepuasan 

pada dirinya dan membantu memperlancar dalam mengarungi kehidupannya di 

masa depan yang lebih kompleks dan penuh dengan persaingan. Sebaliknya, 

ketidakberhasilan siswa dalam mengambil keputusan yang tepat pada saat ini akan 

menimbulkan hambatan-hambatan pada tahapan selanjutnya. 

      Kemampuan siswa dalam membuat dan mengambil keputusan secara tepat 

akan diuji ketika siswa tamat SMA. Ia akan dihadapkan kepada berbagai pilihan 

dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan atas dasar faktor penghambat dan 

faktor pendukung yang dimilikinya. Kecermatan dalam memahami berbagai faktor 

pendukung dan faktor penghambat ini akan menentukan dalam ketepatan 

mengambil keputusan. 

      Ada empat alternatif pilihan bagi siswa tamatan SMA yaitu; melanjutkan ke 

pendidikan tinggi; bekerja; berkeluarga; atau menganggur. Bagi mereka yang 

memiliki keuangan yang cukup pada umumnya menjawab melanjutkan ke 

Pendidikan Tinggi  (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi/politeknik baik 

negeri maupun swasta). Bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi akan 

memilih  bekerja atau kursus singkat untuk bisa bekerja dan sedikit sekali yang 

menjawab akan berwiraswasta atau berwirausaha. Namun banyak pula yang 

bingung dan akhirnya terjebak pada pengangguran.   
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      Berdasarkan pengamatan penulis, melanjutkan ke Pendidikan Tinggi merupa 

kan pilihan terbesar bagi tamatan siswa SMA baik dari SMA Negeri maupun 

swasta. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah pendaftar calon mahasiswa 

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS).  Di SMA Negeri 91 Jakarta 

misalnya, empat tahun  terakhir ini siswa yang mendaftar mengikuti seleksi masuk 

perguruan tinggi negeri melalui berbagai bentuk seleksi ( Ujian mandiri, PMDK 

seleksi nilai rapor, PMB, SNMPTN ) berkisar antara 90 sampai 95 %. Yang 

diterima di PTN berkisar antara 30 sampai 40 %  dan selebihnya masuk perguruan 

tinggi swasta. Amat sedikit sekali yang berminat untuk bekerja dengan alasan tidak 

siap untuk bekerja kecuali sangat terpaksa. 

       Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi memang merupakan 

salah satu dari tujuan pendidikan tingkat SMA, namun karena terbatasnya daya 

tampung perguruan tinggi maka sebagian tamatan SMA terpaksa tidak melanjutkan 

alias harus bekerja. Di sisi lain terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat 

ini telah meningkatkan jumlah pengangguran.  

      Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja yang 

menganggur hingga Februari 2008 mencapai 9.427.590 orang. Angkatan kerja 

yang menganggur tersebut mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda yang terdiri dari tidak tamat SD sebanyak  528.195, tamat SD sebanyak 

2.216.748, tamat SMP sederajat sebanyak 2.166.619, tamatan SMA/SMK 

sebanyak 3.369.959, tamat diploma sebanyak  519.867 dan tamat universitas 

sebanyak  626.202 (BPS, 2008). 

      Terbatasnya lapangan kerja berkaitan dengan tidak seimbangnya antara pencari 

kerja dengan penciptaan lapangan kerja. Ciputra (2008: 2)  mengatakan “Untuk 
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mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat di Indonesia, 

saat ini dibutuhkan sekitar 4,4 juta wirausaha“. Ini setara dengan   2% dari jumlah 

penduduk Indonesia yang sekarang lebih kurang berjumlah 220 juta orang, 

sementara jumlah wirausaha di Indonesia baru sekitar 400 ribu orang. Laporan 

Global Entrepreneurship Monitor menyebutkan, pada tahun 2005, entrepreneur 

yang dimiliki Singapura mencapai 7,2% dari jumlah penduduknya,  sedangkan 

entrepreneur di Indonesia masih di angka 0,18% dari jumlah penduduk Indonesia. 

Jadi wajarlah pendapatan perkapita Singapura melesat jauh sekali meninggalkan 

Indonesia (wikipedia, online).   

      Mereka yang menganggur adalah  yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk 

memperoleh penghasilan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan dalam 

kehidupan. Menganggur adalah sebuah fakta yang merupakan akibat dari proses 

yang rumit dan panjang. Artinya menganggur bisa disebabkan karena tidak mau 

bekerja, atau tidak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan 

kemampuan atau tidak memiliki keterampilan dibutuhkan, atau karena merasa gaji 

yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan. Menganggur adalah sebuah fakta 

yang dapat menjadi penyebab rendahnya pendapatan perkapita bangsa Indonesia, 

karena mereka menjadi beban tanggungan dari mereka yang bekerja, atau 

penghasilannya harus dibagi kepada mereka yang tidak produktif. Dampak yang 

panjang akan dapat ditimbulkan oleh pengangguran seperti kemiskinan, kejahatan, 

rendahnya perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia karena miskin, 

hubungan sosial yang terganggu karena kemiskinan, kesehatan yang kurang 

mendapat perhatian karena kemiskinan. 
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      Pengangguran di masyarakat dapat pula menjadi indikator kegagalan lembaga 

pendidikan. Kurikulum yang dipakai terkesan sia-sia dan tidak efektif, Bimbingan 

dan Konseling terkesan tidak berfungsi karena siswa tidak mandiri, sarana dan 

prasarana terkesan tidak mendukung, guru terkesan tidak kompeten dibidangnya, 

proses pendidikan terkesan tidak efisien serta kepemimpinan administrasi/mana 

jemen sekolah terkesan tidak  visioner atau hanya sekedar menjadi pekerja/tukang. 

      Di sisi lain, pada kenyataannya banyak lulusan sekolah menengah yang belum 

siap bekerja dan menjadi pengganguran, beberapa di antaranya lebih senang 

menjadi pegawai atau buruh dan hanya sedikit sekali yang tertarik untuk 

berwirausaha (Kompas, 2004). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Hartini 

(Susiana, 2008:3) yang menyatakan bahwa sampai saat ini diantara siswa lulusan 

SMK tidak banyak yang berorientasi dan berniat untuk bekerja sendiri atau 

berwirausaha dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, apalagi lulusan 

SMA yang memang tidak dipersiapkan untuk siap bekerja. Sedangkan Survey BPS 

(2002) menemukan hanya sekitar 6% lulusan SLTA dan Perguruan T'inggi yang 

menekuni bidang kewirausahaan, sisanya 94% memilih untuk bekerja pada orang 

lain atau menjadi karyawan (Hartini dalam Susiana, 2008: 3). Temuan ini 

diperkuat hasil penelitian Sanmustri (Susiana, 2008: 4) di Yogyakarta yang 

melaporkan, masih ada kecenderungan kuat dari para siswa untuk menjadi pegawai 

negeri atau karyawan. 

      Data di atas menunjukkan, bahwa wirausaha belum menjadi pilihan bagi 

mereka yang berpendidikan atau tamat sekolah. Mungkin sebagian besar 

masyarakat Indonesia menganggap bahwa wirausaha bukanlah sebuah profesi yang 

menjanjikan melainkan bekerja kantoran atau sebagai pegawai. Mengubah 
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pandangan sebagian besar masyarakat yang terlanjur menganggap wirausaha 

bukanlah sebagai profesi tidaklah mudah, apalagi adanya kenyataan  rendahnya 

sikap wirausaha, tingkat keterampilan dan keahlian  untuk berwirausaha, 

ketidakmampuan pencari kerja untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang 

diminta oleh dunia usaha. Oleh karena itu, setiap pencari kerja perlu dibekali 

pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu.  Sikap yang diperlukan oleh semua 

orang baik yang akan berwirausaha maupun sebagai pencari kerja adalah sikap  

wirausaha.   

 

B. Rumusan  Masalah 

      Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan 

yang keberadaanannya telah mendapat pengakuan secara hukum  dalam Undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bimbingan 

karir merupakan bagian dari pelayanan Bimbingan dan konseling di sekolah. 

Memperhatikan kondisi yang diuraikan di atas, maka bimbingan karir diharapkan 

dapat mengembangkan sikap wirausaha bagi siswa yang akan melanjutkan sekolah 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun yang tidak melanjutkan sekolah 

atau harus bekerja. Menurut Karno To (1996:1) “lebih baik menyiapkan siswa 

SMA yang memiliki sikap entrepreneurship agar mau dan mampu berwirausaha, 

walaupun kelak mungkin tidak-akan pernah berwiraswasta, daripada membiarkan 

siswa tanpa ada bimbingan untuk menghadapi masa depannya”. Dengan kata lain 

bimbingan tentang masalah kewiraswastaan sepantasnya diberikan kepada semua 

siswa SMA termasuk upaya mengembangkan sikap wirausaha siswa SMA. Saran 

ini mengisyaratkan, perlu kiranya dirancang suatu program bimbingan karir yang 
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dapat menumbuhkembangkan sikap wirausaha dan membuka pandangan siswa 

tentang wirausaha.  

      Berdasarkan pemikiran di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Program Bimbingan Karir seperti apa yang diharapkan dapat mengem 

bangkan  sikap  wirausaha  siswa SMA ?”.  Secara rinci  rumusan masalah di atas 

dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.  

1. Seperti apakah profil sikap wirausaha siswa kelas XI SMA Negeri 91 Jakarta? 

2. Seperti apakah profil sikap wirausaha siswa kelas XI SMA Negeri 91 Jakarta 

dilihat dari aspek-aspek: percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, 

mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa 

depan? 

3. Seperti apa rumusan program bimbingan karir yang diharapkan dapat  

mengembangkan   sikap  wirausaha  siswa SMA  Negeri 91 Jakarta? 

4. Seberapa jauh peningkatan sikap  wirausaha  siswa SMA  Negeri 91 Jakarta 

setelah mendapatkan  layanan bimbingan karir ? 

 

C. Tujuan  Dan Manfaat Penelitian 

      Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah  

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, 

sehingga akan diperoleh informasi tentang: (a) Profil sikap  wirausaha siswa SMA  

Negeri 91 pada umumnya saat ini, (b) Profil sikap  wirausaha siswa SMA  Negeri 

91 dilihat dari aspek-aspeknya (c) rumusan Program bimbingan karir yang 

diharapkan dapat mengembangkan sikap wirausaha  siswa  SMA Negeri 91 Jakarta 
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(d) perkembangan sikap wirausaha siswa SMA Negeri 91 setelah dilakukan 

intervensi Program Bimbingan Karir. 

      Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

khasanah ilmu pengetahuan bimbingan dan konseling dalam upaya memandirikan 

siswa. Seperti telah dikemukakan bahwa sikap wirausaha merupakan sikap yang 

diperlukan oleh semua orang baik yang akan bekerja maupun yang akan 

berwirausaha. Mengembangkan sikap wirausaha siswa SMA merupakan bagian 

dari tanggungjawab pemerintah, masyarakat, orang tua dan pendidik termasuk guru 

bimbingan dan konseling di SMA. 

      Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: (1) menjadi bahan 

pertimbangan bagi guru bimbingan dan konseling di SMA dalam pengembangan 

kegiatan bimbingan yang dapat memandirikan siswa di masa mendatang; (2) mem 

beri masukan bagi guru bimbingan dan konseling untuk  mengembangkan sikap 

wirausaha  melalui program bimbingan karir; dan  (3) mendorong peneliti lainnya 

untuk melakukan penelitian lanjutan tentang upaya mengembangkan sikap 

wirausaha melalui  kegiatan bimbingan karir. 

 
D. Metodologi  Penelitian 
 
      Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

pendekatan yang dianggap cukup relevan untuk digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif non-eksperimental dengan jenis metode deskriptif (Sukmadinata, 

2008:53). Pertimbangan penggunaan metode deskriptif adalah bahwa dalam 

penyusunan program bimbingan karir untuk mengembangkan sikap wirausaha 

siswa SMA diperlukan data faktual saat ini yaitu data sikap wirausaha  siswa 
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SMA. Setelah data deskriptif tentang sikap wirausaha siswa SMA terkumpul 

kemudian dianalisis secara kuantitatif.  

      Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 91 Jakarta sebagai 

populasi dengan melibatkan 160 orang siswa kelas XI IPA dan IPS sebagai sampel.  

Latar belakang ekonomi dan pekerjaan orang tua yang menjadi sampel cukup  

bervariasi, artinya dari segi ekonomi ada yang di bawah garis kemiskinan ada yang 

berkecukupan dan ada yang berasal dari keluarga ekonomi atas. Sedangkan dari 

segi pekerjaan, ada yang orang tuanya sebagai PNS, karyawan,  dan ada yang 

berwirausaha. 

      Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk 

skala yang disusun berdasarkan pengembangan aspek dan indikator sikap 

wirausaha ditambah dengan catatan lapangan. Skala sikap yang akan digunakan 

disusun menurut prosedur dan kaidah yang berlaku dalam penyusunan instrumen 

penelitian.  

      Sedangkan pengolahan data yang bersifat kuantitatif akan menggunakan 

statistik non-paramentrik dengan menggunakan teknik SPSS versi 17.00. 

Selanjutnya data yang dihasilkan dianalisis untuk memperoleh temuan-temuan 

yang akan dideskripsikan dalam bentuk tabel persentase dan grafik.  Berdasarkan 

data ini disusun program bimbingan karir yang dapat mengembangkan  sikap 

wirausaha siswa SMA.  

      Untuk mengetahui efektivitas program yang disusun akan dilakukan ujicoba 

dengan melakukan intervensi melalui layanan responsif kepada sejumlah siswa 

yang memiliki sikap wirausaha berkategori sedang dan rendah dalam aspek-aspek 

tertentu maupun dalam keseluruhan aspek. Dari hasil pengujian tersebut akan 
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diketahui perkembangan sikap wirausaha siswa sekaligus untuk mengetahui 

efektifitas program bimbingan karir yang disusun. 

  

 

 

 


