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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengambilan keputusan merupakan peristiwa yang sering dialami dalam 

kehidupan manusia. Pengambilan keputusan menjadi konsekuensi yang logis 

dalam kehidupan manusia yang selalu berubah dan mengalami peningkatan. 

Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk respon manusia 

terhadap lingkungan. Keputusan yang diambil oleh manusia akan menjadi awal 

bagi penentuan kehidupan selanjutnya. Demikian seterusnya terjalin hubungan 

antara proses pengambilan keputusan dengan  kehidupan manusia 

Karir merupakan suatu bagian dari perjalanan kehidupan seseorang. Yaitu 

untuk  mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam bidang tertentu, dengan 

tujuan pencapaian suatu tingkatan yang lebih tinggi. Menurut pengalaman 

peneliti, penentuan karir menjadi guru dipengaruhi oleh profesi orang tua. Dimana 

orang tua yang berprofesi guru, menyarankan kepada sang anak untuk mengambil 

profesi atau karir yang serupa dengan orangtua, dengan pertimbangan kemudahan 

dan fasilitas yang diperoleh menjadi faktor utama. Kemudian kenyataan yang 

terjadi banyak guru-guru honorer disetiap sekolah, meski belum berstatus sarjana. 

Selanjutnya adanya minat yang tinggi dimasyarakat untuk berprofesi menjadi 

guru.  

Selain itu seseorang memilih karir menjadi guru merupakan pilihan 

hidupnya, walaupun latar belakang profesi orang tua sebagai guru. Alasan 
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memilih karir guru merupakan pilihan hidup, dan karir tersebut sesuai dengan isi 

hatinya (http://padepokanguru.org/2011/06/06/guru-itu-pilihan-hidup-saya/). 

Namun pengambilan keputusan karir menjadi guru dapat dilakukan tanpa dilatar 

belakang profesi orang tua sebagai guru. Alasannya karir guru merupakan 

panggilan hati dan merupakan jawaban dari yang Maha Kuasa. Dibuktikan oleh 

salah seorang guru di daerah Nusukan Solo yang awalnya, beliau diterima di tiga 

tempat pekerjaan yaitu di institusi kepolisian, pemerintah daerah dan sebagai 

guru. Hingga akhirnya memilih menjadi seorang guru setelah melakukan sholat 

istiqoroh (http://www.solopos.com/2011/tokoh/muhammad-alim-pilih-menjadi-

guru-122836). Prosentase menurut penelitian Park (2006) dimana orang-orang 

yang mendorong anaknya untuk menjadi guru antara lain; orang tua (22.7%), 

pendidik (18.2%),  teman (12.6 %), keluarga (13.9),  anggota komunitas (15.7%), 

orangtua angkat (3.4%). 

 Perencanaan karir diperoleh dengan cara eksplorasi dan mencari informasi 

yang berkaitan dengan karir yang diminati. Salah satu profesi atau karir yang 

menjadi perhatian oleh masyarakat saat ini adalah profesi guru. Peningkatan minat 

masyarakat menjadi guru dimulai dalam beberapa tahun terakhir, bahkan 

persaingan yang dilakukan semakin ketat. Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo 

mencatat dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru  tahun ajaran 2010/2011 

jumlah pendaftaran program studi (Prodi) Pendidikan Guru Dasar (PGSD) 

mencapai 4.400-an lebih (http://www.solopos.com/2010/pendidikan/pendaftar-

prodi-pgsd-uns-capai-4-400-an-lebih-42091).  

 

http://padepokanguru.org/2011/06/06/guru-itu-pilihan-hidup-saya/
http://www.solopos.com/2011/tokoh/muhammad-alim-pilih-menjadi-guru-122836
http://www.solopos.com/2011/tokoh/muhammad-alim-pilih-menjadi-guru-122836
(http:/www.solopos.com/2010/pendidikan/pendaftar-prodi-pgsd-uns-capai-4-400-an-lebih-42091
(http:/www.solopos.com/2010/pendidikan/pendaftar-prodi-pgsd-uns-capai-4-400-an-lebih-42091
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Pemilihan karir yang tidak sesuai dengan minat bakat atau kemampuan 

yang dimiliki, karena ada paksaan dari pihak luar menyebabkan karir tersebut 

akan berjalan dengan kurang sempurna. Pada dasarnya karir berhubungan dengan 

kebahagiaan bagi orang yang menjalaninya. Seseorang akan lebih bahagia jika 

menggeluti karir yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga pengambilan 

keputusan karir yang tepat dan sesuai dengan harapan maupun kemampuan 

menjadi penting dalam perjalanan hidup manusia. 

Pengambilan keputusan karir pada setiap orang memiliki perbedaan. Ini 

disebabkan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai karir 

tertentu, dimana setiap karir memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Perkembangan karir yang terpenting adalah bagaimana seseorang mengerti, 

memahami dan menguasai bidang pilihannya sehingga dapat diaplikasikan dalam 

pekerjaannya dikemudian hari yang dapat memberikan kesuksesan tersendiri. 

Dalam pengambilan keputusan karir adalah menjadi guru, dimana peran 

guru sangat dominan dalam menentukan hasil belajar mengajar. Guru sebagai 

pelaksana sekaligus sumber belajar yang setiap hari berinteraksi dengan siswa. 

Profesi guru dan beragam tambahan penghasilan yang diterima oleh guru, 

merupakan salah satu faktor seseorang memilih profesi sebagai guru. Kemudahan 

yang diterima antara lain kenaikan pangkat cepat, jumlah hari libur banyak, jam 

kerja pendek, dan lain-lain. Sementara tambahan penghasilan yang diterima 

meliputi tunjangan funsional, tunjangan profesi, tunjangan tambahan penghasilan, 

bahkan ada daerah yang memberikan transport dan uang maka 
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(http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/pendidikan/newsdetail/48520/Enak

nya-Jadi-Guru). 

Pada dasarnya tugas guru sebagai seorang fasilitator yang artinya guru 

memberikan kemudahan dalam belajar dan memberikan pengetahuan bagi murid. 

Tetapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas dapat dikemukakan beberapa 

kelemahan antara lain : 

1) Guru tidak menggunakan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Kenyataannya RPP tidak difungsikan, hal ini menyebabkan 

kegiatan pembelajaran tidak terarah. 

2) Guru tidak mempersiapkan alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar sangat 

diperlukan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, 

sehingga siswa mengetahui secara nyata melalui benda-benda yang nyata. 

Kenyataannya guru tidak membawa alat bantu mengajar sehingga yang 

dilakukan hanyalah ceramah saja. 

3) Guru kurang memperhatikan kemampuan awal siswa. Pengetahuan tentang 

kemampuan awal siswa diperlukan oleh guru untuk menetapkan strategi 

mengajar, bahkan untuk mengajukan pertanyaan pun diperlukan pemahaman 

tentang kemampuan awal siswa, dengan memahami kemampuan awal siswa 

guru dapat membantu siswa memperlancar proses pembelajaran yang 

dilakukan dan memperkecil peluang kesulitan yang dihadapi siswa. 

4) Penggunaan papan tulis yang kurang tepat. Pada umumnya guru langsung 

memulai pelajaran tanpa menuliskan pokok persoalan yang akan dibahas dan 

tujuan pembelajarannya. Penulisan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran ini 

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/pendidikan/newsdetail/48520/Enaknya-Jadi-Guru
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/pendidikan/newsdetail/48520/Enaknya-Jadi-Guru
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/pendidikan/newsdetail/48520/Enaknya-Jadi-Guru
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berguna sebagai kontrol bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar agar tidak keluar dari jalur. 

5) Tidak melaksanakan evaluasi. Alasan kekurangan waktu seringkali 

menjadikan guru tidak melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah 

dilakukan. Evaluasi ini berguna bagi guru untuk mengetahui seberapa besar 

keefektifan pembelajaran yang dilakukannya 

Apabila lima macam kelemahan guru ini dapat diperbaiki, maka proses 

pembelajaran akan menjadi lebih bermutu dan dapat memperoleh hasil belajar 

yang lebih baik (http://jipkendal.wordpress.com/2007/11/28/beberapa-kelemahan-

guru-dalam-mengajar/). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat merumuskan masalah penelitian yaitu 

“Bagaimana proses dan cara-cara pengambilan keputusan  karir ditinjau dari latar 

belakang profesi orangtua?”. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengambilan Keputusan Karir Menjadi Guru Ditinjau 

Dari Latar Belakang Profesi Orangtua” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan cara-cara 

dan proses pengambilan keputusan karir  menjadi guru ditinjau dari latar belakang 

profesi orang tua. 

 

 

http://jipkendal.wordpress.com/2007/11/28/beberapa-kelemahan-guru-dalam-mengajar/
http://jipkendal.wordpress.com/2007/11/28/beberapa-kelemahan-guru-dalam-mengajar/
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C. Manfaat Penelitian 

Bagi semua orang maupun kalangan yang membutuhkan, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengambilan 

keputusan karir ditinjau dari latar belakang  profesi orang tua. 


