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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat 

membawa perubahan bagi pola kehidupan manusia. Saat ini, hampir semua pendidikan 

Indonesia tidak terlepas dari teknologi yang berkembang sangat pesat. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa untuk kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan di 

masa yang akan datang ditentukan kualitas pendidikan yang dapat menguasai dan 

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan.  

Dalam rangka mencapai visi pembangunan pendidikan nasional dan tujuan 

nasional tersebut, masih banyak hambatan dan masalah yang dihadapi dunia 

pendidikan pada umumnya dan pendidikan kejuruan pada khususnya antara lain 

banyaknya pengangguran terdidik, kurangnya dana pendidikan dan masih rendahnya 

kualitas lulusan. Khusus untuk pendidikan kejuruan memerlukan pengelolaan yang 

baik, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, mempunyai 

ketrampilan dan keahlian yang tinggi, siap memasuki dunia kerja serta mau 

mengembangkan sikap profesional. 

Berdasarkan PP No. 29 Tahun 1990 Pasal 3 tujuan dari pendidikan menengah 

umum (SMA) adalah mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan 

pada jenjang pendidikan tinggi, sedangkan tujuan dari pendidikan menengah kejuruan 

(SMK) lebih mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan 

mengembangkan sikap profesional. 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang mendidik siswanya 

secara kejuruan dan akan dibekali keahlian khusus sesuai jurusan. Banyak sekali 

jurusan yang bisa dipilih dalam SMK. Contoh, mesin, elektro, teknik komputer, audio 

video, akuntansi, tata boga, dan lain lain. Karena siswa dalam SMK sudah dibekali 

keahlian, maka sebenarnya tidak wajib meneruskan ke perguruan tinggi. Namun 

kembali ke individu masing-masing, melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan hak 

setiap siswa untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya.  

Peningkatan kuantitas SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) nyatanya tidak 

dibarengi dengan peningkatan kualitas lulusannya. Siswa SMK memang disiapkan 

untuk memasuki lapangan kerja, tetapi tidak semua lulusannya dapat langsung bekerja. 

Hal ini membuat jumlah pengangguran didominasi lulusan SMK. Menurut data BPS 

(Badan Pusat Statistik), pengangguran terbuka tahun 2009 lulusan SMK sebesar 17,26 

persen, sedangkan lulusan SMA 14,31 persen. 

BPS menyampaikan pada bulan Agustus 2011 jumlah pengangguran terbuka di 

Indonesia mencapai 7,7 juta orang atau 6,56% dari total angkatan kerja. Menurut 

pendidikan, jumlah pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. 

Pada data tersebut dikatakan, dibanding kondisi di Februari 2011, tingkat 

pengangguran terbuka tertinggi adalah untuk masyarakat lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,66% dan 10,43% 

dikutip dari (detik.com). 

Pada kondisi persaingan bursa tenaga kerja yang cukup ketat, dibutuhkan skill 

dan pendidikan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan formal. Apalagi bila 

pertumbuhan lapangan kerja kurang memadai dengan pencari kerja yang tersedia, 

maka pendidikan merupakan salah satu faktor penentu. Terlihat pada tabel, dari 72,94 
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persen jumlah pengangguran di Kota Surakarta sebesar 47,59 persen memiliki ijazah 

SMU/SMK/MA sedangkan pengangguran dengan izajah DI/II/III/IV-S1 lebih rendah 

yaitu sebesar 25,35 persen. Berarti semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi 

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang memadai. 

Tabel 1 

Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 

Dan Jenis Kelamin Di Kota Surakarta Tahun 2011 
 
 

Pendidikan Tertinggi 
 

Jenis Kelamin 
 

Jumlah 
 

Laki-laki Perempuan 

Tidak/belum sekolah 6,34 5,23 5,91 

 

Tidak/belum tamat SD 8,52 0,00 5,22 

 

SD/ibtidaiyah 5,01 9,74 6,84 

 

SMP/Tsanawiyah 7,44 7,15 7,33 

 

SMP Kejuruan 2,89 0,00 1,77 

 

SMA/Aliyah 28,61 30,64 29,40 

 

SMK 21,31 13,25 18,19 

 

Program Diploma I/II/III 7,13 16,84 10,89 

 

Program D.IV/S1 12,76 17,15 14,46 

 

Jumlah 100,00 100,00 100,00 

 

Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik kota Surakarta tahun 2011. 

Selanjutnya dari hasil penelitian (Hayadin, 2006) menunjukkan di sejumlah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jakarta, memberikan gambaran bahwa 35,75% 

siswa kelas XII sudah mempunyai pilihan pekerjaan dan profesi, sementara 64,25% 

belum memiliki pilihan pekerjaan dan profesi. Selain itu penulis juga melakukan 

interview dengan beberapa siswa SMK yang duduk di bangku kelas XII. Dari hasil 
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interview tersebut sebagian besar dari mereka mengungkapkan bahwa mereka masih 

mengalami kebingungan antara memilih terjun langsung kedunia kerja atau 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Berdasarkan sejumlah fakta tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas XII belum mampu merencanakan 

karirnya dengan baik. Perencanaan karir adalah suatu proses untuk memutuskan 

tujuan-tujuan yang akan dikejar selama periode waktu mendatang dan yang akan 

dilakukan agar mencapai tujuan-tujuan tersebut (Simamora, 2001). Mempersiapkan 

karir merupakan salah satu tugas remaja dalam tahap perkembangannya. Menurut 

Fuhrman (dalam Conger, 1991) mengatakan bahwa dengan menentukan pilihan karir, 

seseorang akan mengembangkan konsep diri dan identitas dirinya sehingga ia menjadi 

pribadi yang lebih bertanggung jawab atas karir (pekerjaan) yang dipilihnya. 

Selanjutnya Donald Super (Santrock, 2002) bahwa konsep diri individu memainkan 

peran pokok dalam pemilihan karir. Super percaya banyak perubahan perkembangan 

dalam konsep diri tentang pekerjaan terjadi pada waktu remaja dan dewasa muda. 

Konsep diri merupakan bagian dalam kepribadian, yang menimbulkan 

beberapa perilaku, hal itu ditinjau dari konsep diri menurut Hurlock (dalam Dian, 

2011) menyatakan bahwa konsep diri adalah gambaran seseorang mengenai diri 

sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional 

aspiratif, dan prestasi yang hendak dicapai. Manrihu (dalam Thalib, 1996) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir pada pokoknya di 

klasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu : (1) Faktor eksternal (lingkungan) : 

keluarga, ras, taraf sosial ekonomi, efek teknologi, pasaran kerja, (2) faktor internal 

(pribadi) : bakat, intelegensi, minat, kepribadian (konsep diri, kebutuhan-kebutuhan, 

cara-cara berhubungan dengan orang lain), hasil belajar (penguasaan mata pelajaran di 
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sekolah, ketrampilan-ketrampilan kerja), kelemahan-kelemahan (sosial, fisik, 

psikologis) 

Dalam perencanaan karir, kemampuan diri perlu dipertimbangkan sehingga 

tidak semata – mata berpegang pada hasrat hati atau minat saja. Oleh karena itu 

perlunya bagi seorang siswa (remaja) untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri, 

menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempunyai rasa percaya diri yang tinggi 

sehingga ia dapat melihat kelebihan dan kekurangannya untuk mengenal kemampuan 

dan bakatnya. Rasa percaya diri individu yang tinggi dan kemampuan menyesuaikan 

diri banyak dipengaruhi oleh konsep diri.  

Penelitian ini memilih siswa SMK dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara konsep diri dengan perencanaan karir pada siswa SMK. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa SMK berada dalam periode dimana 

pilihan-pilihannya masih bersifat tentatif dan eksploratif, kemudian berdasarkan data 

BPS (Badan Pusat Statistik) kota Surakarta dari keseluruhan jumlah pengangguran di 

kota Surakarta tahun 2011 paling tinggi di dominasi oleh lulusan SMA dan SMK. 

Penulis menggunakan sampel siswa SMK dengan alasan bahwa siswa SMK memang 

dianjurkan untuk langsung bekerja setelah lulus, dan penelitian ini fokus pada 

perencanaan karir tentang pekerjaan bukan perencanaan karir secara akademik. 

Sedangkan populasi SMK di kota Surakarta berjumlah total 46 SMK yang terdiri dari 

9 SMK Negeri dan 37 SMK swasta. Disini penulis menggunakan teknik random 

sampling atau memilih sampel secara acak dengan menggunakan gulungan kertas yang 

berisi masing masing dari nama SMK yang ada di Surakarta. Kemudian undian 

tersebut dikocok dan diambil salah satunya secara acak. Dan terpilihlah siswa-siswi 

SMK N 4 Surakarta sebagai subjek penelitian. 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan antara konsep diri dengan perencanaan karir pada siswa kelas 

XII SMK N 4 Surakarta”. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara konsep diri dengan perencanaan 

karir pada siwa siswi kelas XII SMK Negeri 4 Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat konsep diri pada siswa siswi kelas XII SMK Negeri 4 

Surakarta. 

3. Mengetahui tingkat perencanaan karir pada siswa siswi kelas XII SMK Negeri 4 

Surakarta. 

 

C. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :  

1. Bagi Kepala sekolah SMK Negeri 4 Surakarta sebagai bahan acuan/bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang mendukung pada peningkatan 

perencanaan karir siswa. 

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling (BK). Sebagai acuan dalam memberikan 

layanan tentang bimbingan konseling untuk mempersiapkan perencanaan karir 

kepada siswa siswi SMK Negeri 4 Surakarta berkaitan dengan konsep diri yang 

dimilki oleh siswa siswi. 

3. Bagi siswa siswi SMK Negeri 4 Surakarta, mampu untuk memahami potensi-

potensi yang dimilikinya, mampu merencanakan karirnya serta mampu menentukan 

sendiri. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan 

dalam mengembangkan penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan karir.                        


