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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan 

suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.  

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

pendidikan di daerah semakin besar, sehingga penyelenggaraan pendidikan 

mengalami banyak perubahan dari sentralistik menjadi desentralistik. 

Guru sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan diharapkan mampu 

menyelenggarakan dan melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan          

( KTSP ) di daerah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kemampuan 

sekolah masing-masing daerah. Pengembangan KTSP oleh guru harus mengacu 

pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( SNP ), 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  ( Permendiknas ) nomor 22 tahun 2006 
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tentang Standar Isi  dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional  ( Permendiknas ) 

Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ). 

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional , kegiatan bimbingan dan 

konseling memiliki fungsi dan peranan yang strategis, khususnya dalam 

menyiapkan peserta didik agar dapat memahami diri, mengenal lingkungan dan 

mampu merencanakan masa depan seperti yang ditegaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 bahwa : 

1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam 
upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa 
depannya. 

2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Secara konseptual pengertian 
bimbingan dan konseling diartikan sebagai upaya membentuk perkembangan 
kepribadian peserta didik secara optimal melalui kegiatan layanan  bimbingan 
dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan bidang 
karier.  
 

Adapun rasionalisasi dari adanya bidang-bidang bimbingan dan konseling 

ini didasarkan pada perwujudan dalam rangka membentuk kepribadian yang utuh 

pada peserta didik yang secara hakiki merupakan makhluk individu / pribadi 

bagian dari makhluk sosial / kelompok yang senantiasa dapat dikembangkan 

kemampuan belajarnya untuk kepentingan karier dimasa yang akan datang.  

Sejak tahun 2010  pemerintah  Propinsi Jawa Timur telah mencanangkan 

pendidikan dasar 12 tahun yang akan dibarengi dengan program-program bantuan 

untuk mensukseskan wajib balajar pendidikan dasar 12 tahun di wilayah propinsi 

Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jawa Timur mulai tahun 

2010 harus berpendidikan minimal setingkat dengan  Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas atau setara dengan SMA/SMK atau Madrasah Aliyah 
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 Berikut ini adalah data kelulusan peserta didik SMP Negeri 1 Kendal  dua 

tahun terakhir yang melanjutkan dan yang tidak melanjutkan : 

Tabel. 1 
 

Data Peserta didik Kelas 9 SMP N 1 Kendal  
yang Melanjutkan dan yang Tidak Melanjutkan 

Tahun Pelajaran  2009 / 2010 

No Kelas 
Jml Peserta Didik Melanjutkan Ke Tidak Melanjutkan 

Ket. 
L P JML SMA SMK MA KURSUS KERJA TDK 

TAHU 
1 9A 5 25 30 10 13 2 2 2 3   
2 9B 6 24 30 10 12 6 3 3 2   
3 9C 15 13 28 9 11 - 1 5 1   
4 9D 18 12 30 10 11 5 0 3 0   
5 9E 17 13 30 9 12 3 0 3 0   
6 9F 16 14 30 6 7 - 7 8 2   
7 9G 16 14 30 12 9 2 2 9 -   
JUMLAH 93 115 208 66 75 18 15 33 8   

PERSENTASE % 31,7 36,1 8,7 7,2 15,9 3,8   
 

 

 

Sumber : Dokumen  bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Kendal 
 
 

 

Tabel. 2 
 

Data Peserta didik Kelas 9 SMP N 1 Kendal  
yang Melanjutkan dan yang Tidak Melanjutkan 

Tahun Pelajaran  2010 / 2011 
 

No Kelas 
Jumlah Peserta 

didik Melanjutkan Ke Tidak Melanjutkan 
Ket. 

L P JML SMA SMK MA KURSUS KERJA TDK 
TAHU 

1 9A 5 25 30 4 17 - - 2 3   
2 9B 6 24 30 8 14 3 3 3 3   
3 9C 15 13 28 6 12 5 5 5 3   
4 9D 18 12 30 3 16 2 6 3 1   
5 9E 17 13 30 4 14 3 2 3 2   
6 9F 16 14 30 15 5 - 3 8 3   
7 9G 16 14 30 7 11 2 - 9 1   
8 9H 10 23 33 11 7 - 1 2 1   
JUMLAH 103 138 241 58 96 15 20 35 17   

PERSENTASE % 24,1 39,8 6,2 8,3 14,5 7,1 
 

 

 

Sumber : Dokumen bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Kendal. 
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Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 

2009 / 2010 jumlah peserta didik kelas 9 berjumlah 208 yang melanjutkan ke 

SMA, SMK dan Madrasah Aliyah hanya 159 peserta didik atau sekitar  76.5 % 

sisanya sekitar  56 atau 26,9% memilih tidak melanjutkan baik memilih kursus, 

kerja atau tidak tahu dan tahun pelajaran 2010 / 2011 jumlah peserta didik kelas 9 

adalah 241 yang melanjutkan ke SMA, SMK dan Madrasah Aliyah berjumlah 169 

atau sekitar 70.1 % dan 72 peserta didik memilih tidak melanjutkan ke sekolah 

yang lebih tinggi. 

  Sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjek  penelitiannya adalah  

kelas 8 dengan alasan bahwa :  

1. Ingin memberikan kesempatan berfikir lebih panjang sebelum menentukan 

pilihan studi lanjut yang akan dipilih. 
2. Diharapkan peserta didik tidak dihadapkan  dengan berbagai macam kegiatan 

menjelang ujian nasional, sehingga dalam memilih studi lanjut lebih mantap. 
Untuk mengetahui data awal tentang subjek yang akan diteliti, peneliti 

mengunakan metode angket dan observasi untuk pemetakan tentang pemahaman 

studi lanjut peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Kendal Kabupaten Ngawi tahun 

pelajaran 2011 / 2012.  

Dari  penggalian data dapat  diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel. 3 
Data Peserta didik Kelas 8 SMP N 1 Kendal  

Yang Paham, Belum Paham Terhadap  Bimbingan Karier  
Tahun Pelajaran  2011 / 2012 

Sumber : Dokumen bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Kendal 
 

Dari hasil data tersebut di atas dapat disampaikan  bahwa peserta didik 

kelas 8 SMP Negeri 1 Kendal tahun pelajaran 2011/2012 berjumlah 199  yang 

paham tentang bimbingan karier dan rencana melanjutkan sebanyak 39 atau           

( 19,59 % ), yang menjawab bingung/tidak tahu 26 atau  ( 13,06 % ), Peserta didik 

yang belum pahan tentang bimbingan karier dan rencana melanjutkan sebanyak 

72 atau ( 36,18 % ), yang menjawab bingung/tidak tahu  sebanyak 62 atau              

( 31,15 % ). Dari hasil observasi  dapat disimpulkan bahwa guru dalam 

menyampaikan materi bimbingan karier di sekolah rata-rata hanya menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab dan penugasan, sehingga peserta didik kurang 

tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru bimbingan dan konseling.  

Dari data dan permasalahan di atas,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

N
 O

 

K
 E L A

 S 

PAHAM TENTANG BELUM PAHAM TENTANG 
JML BIMBINGAN KARIER BIMBINGAN  KARIER 

PESERTA 
DIDIK Melanjutkan 

Bingung/ 
Belum Tahu Melanjutkan 

Bingung/ 
Belum Tahu 

1 8A 26 3 4 13 6 
2 8B 24 4 3 9 8 
3 8C 26 6 4 6 10 
4 8D 24 3 5 9 7 
5 8E 24 5 3 11 5 
6 8F 23 2 1 6 14 
7 8G 26 7 3 8 8 
8 8H 26 9 3 10 4 

JML 199 39 26 72 62 

PERSENTASE % 19,59 13,06 36,18 31,15 
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1. Penting untuk memberikan bimbingan karier bagi peserta didik yang sudah 

paham tentang bimbingan karier namun masih bingung/tidak tahu akan 

melanjukan ke SMA, SMK dan peserta didik yang belum paham terhadap 

bimbingan karier dan rencana melanjutkan serta peserta didik yang masih 

bingung/tidak tahu tentang studi lanjut. 

2. Teknik permainan simulasi digunakan untuk menarik minat peserta didik 

terhadap bimbingan karier dan mengantisipasi kejenuhan dalam mengikuti 

layanan bimbingan karir yang selama ini materi bimbingan karier hanya 

disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan, sehingga 

dengan teknik permainan simulasi, diharapkan peserta didik dapat 

berpartisipasi secara aktif dan dapat memahami pentingnya bimbingan karier 

disampaikan di sekolah dalam rangka meningkatkan pengambilan keputusan 

studi lanjut.  

3. Media teknik permainan  simulasi yang dibutuhkan 

a. Beberan simulasi, merupakan papan permainan yang berisi sejumlah pesan 

yang diatur dalam suatu langkah-langkah tertentu. 

b. Kartu pesan, pesan - pesan permainan yang tidak tertampung di beberan 

simulasi ditulis dalam kartu-kartu kecil. 

c. Alat penentu langkah, dapat berupa dadu, kubus berisi angka maupun lot 

yang tertulis angka. 

d. Tanda bermain atau gaco, tanda ini digunakan sebagai alat unuk 

menunjukkan  dimana langkah yang telah tercapai oleh pemain. 

4. Metode pemilihan subjek penelitian 
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Pemilihan subjek yang akan dikenakan pada penelitian ini adalah peserta 

didik kelas 8 SMP Negeri 1 Kendal yang akan dipilih random / acak  oleh 

peneliti, yaitu hasil dari angket yang telah diisi oleh peserta didik.  

Secara umum tujuan bimbingan karier di sekolah adalah untuk membantu 

peserta didik memiliki ketrampilan dalam mengambil keputusan mengenai karier 

dimasa depan ( Kasim, 2001 ). Disamping itu secara rinci tujuan bimbingan karier 

adalah untuk membantu para peserta didik agar :  

1. Dapat memahami dan menilai diri sendiri, terutama yang berkaitan dengan 
potensi yang ada pada dirinya mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap dan 
cita – citanya. 

2. Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada 
dalam masyarakat. 

3. Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang 
ada dalam dirinya 

4. Menemukan hambatan – hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan 
oleh dirinya sendiri atau lingkungannya. 

5. Para peserta didik dapat merencanakan masa depannya serta menemukan 
karier dan kehidupannya yang sesuai ( Bimo Walgito : 2010 ) 
 

 Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) merupakan jenjang sekolah lanjutan 

yang peserta didiknya sudah mulai mampu merencanakan karier ( Buku Materi 

PLPG bimbingan dan konseling, 2009 ).  

Bertolak dari permasalahan di atas betapa penting bimbingan  karier  

diberikan sejak di Sekolah Menengah Pertama. Hal ini terkait pengambilan 

keputusan dalam pemilihan studi lanjut yang akan dimasukinya, mengingat 

pentingnya masalah karier dalam kehidupan manusia, maka sejak dini peserta 

didik perlu mempersiapkan diri dan dibantu oleh guru terutama guru bimbingan 

dan konseling untuk merencanakan masa depannya, dengan cara memberi 
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pendidikan, serta  bimbingan karier dengan metode yang tepat dan 

menyenangkan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :   

“ Apakah metode simulasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan studi 

lanjut pada peserta didik di SMP Negeri 1 Kendal Kabupaten Ngawi “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik pengaruh 

permainan simulasi terhadap pengambilan keputusan studi lanjut  pada peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kendal Kabupaten Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan psikologi pendidikan, terutama bimbingan dan konseling agar 

pelayanan  bimbingan dan konseling di sekolah terutama pelayanan bimbingan 

karier lebih maksimal dan lebih memahami pentingnya bimbingan karier, 

sehingga peserta didik di SMP tidak merasa kebingungan dalam memilih studi 

lanjut yang akan dimasuki setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama           

( SMP ).  

2. Manfaat praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada bapak ibu 

guru terutama guru bimbingan dan konseling tentang pelayanan bimbingan 

karier, sehingga bila ditemukan adanya pengaruh  positif antara variabel 

tersebut, upaya nyata untuk memunculkan strategi baru dapat dilakukan dalam 

rangka membantu peserta didik di SMP dalam pengambilan keputusan tentang 

studi lanjut. 

E. Keaslian Penelitian 

 Menurut pengamatan peneliti, penelitian yang berkaitan dengan karier 

telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah oleh Fajar Santoadi melalui 

penelitian eksploratif-retrospektif dengan judul pengalaman persiapan pilihan 

studi/karier mahasiswa USD semester 1 tahun akademik 2006 / 2007. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang 

dilakukan, peneliti menggunakan metode kuantitatif eksperimen dengan 

menggunakan metode bimbingan kelompok melalui teknik permainan simulasi.

 Perbedaan lain juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Arifah 

yang mengangkat judul pengaruh bimbingan karier terhadap kemandirian peserta 

didik dalam memilih karier pada peserta didik kelas III SMK Negeri 2 Magelang   

( kelompok bisnis dan managemen) tahun pelajaran 2005 / 2006 dengan metode 

kuantitatif-korelatif dengan menggunakan focus group discussion. Perbedaan 

terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan metode 

kuantitatif-eksperimen.  

 Perbedaan lain terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Endang 

Pujiati Sarinah dalam desertasinya yang  berjudul pengembangan model 
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bimbingan karier peserta didik cerebral palsy di SLB-D YPAC Surabaya, 

perbedaan yang sangat mencolok terletak pada subjek penelitian, penelitian yang 

dilakukan oleh Endang Pujiati Sarinah subjeknya adalah peserta didik yang 

mempunyai gangguan-gangguan atau kelainan - kelainan fungsi otak dan urat 

saraf ( neuromuscular disorders ), ganguan mengenai pancaindera ( sensory 

disorders ) dan gangguan pada fungsi otak atau ingatan ( mental desorders ), 

sedangkan penelitian yang kami lakukan dengan subjek peserta didik normal baik 

fisik maupun mentalnya. Perbedaan yang lain terletak pada pendekatan dan teknik 

analisa data, penelitian yang dilakukan oleh Endang Pujiati Sarinah menggunakan 

pendekatan  kolaboratif  ( collaborative action research ) dengan menggunakan 

analisa data secara diskriptif, sedangkan penelitian yang kami lakukan dengan 

metode teknik permainan simulasi dengan menggunakan analisa data secara 

statistik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


