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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perencanaan karir merupakan aspek yang penting dalam 

perkembangan karir individu untuk penentuan karir yang dijalani dimasa 

yang akan datang. Ketepatan memilih dan menentukan keputusan karir, 

merupakan tujuan utama dari perencanaan karir yang harus ditempuh oleh 

setiap individu. Keputusan memilih suatu karir dimulai saat individu berada 

pada masa remaja. Pada masa remaja, perencanaan karir biasanya terjadi 

dalam konteks percakapan dengan orang tua, teman, guru, dan pembimbing 

(Kenny, 2006). Sedangkan keputusan yang diambil individu mengenai aspek-

aspek perencanaan karir tidak lepas dari faktor-faktor yang ada dalam 

kehidupan masyarakat.   

 Pendidikan adalah kesadaran yang berupaya untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam maupun di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup (Ahmadi, 2010 : 70). Untuk itu pendidikan 

sangatlah penting, karena pendidikan berperan memberikan pengetahuan 

terhadap seseorang agar dapat mengikuti tuntutan berkehidupan di 

masyarakat, dimana masyarakat saat ini sangatlah dinamis sehingga 

seseorang harus bersedia mebuka jendela pengetahuan semaksimal mungkin. 

Sebelum seseorang ikut berpartisipasi dalam pendidikan harus di awali 

dengan adanya minat dan rasa membutuhkan untuk mencari pengetahuan atau 

mengembangkan pengetahuan. Dengan adanya minat dan rasa membutuhkan 

dalam diri seseorang akan mendorong seseorang tersebut ikut berpartisipasi 

di dalamnya. Hal tersebut seperti halnya dalam merencanakan jenjang karir, 

seperti ketika seseorang lulus dari jenjang sekolah menengah kejuruan akan 

di hadapkan dengan dua hal, yaitu ketika mereka lulus harus memilih antara 

melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau bekerja. Dimana dalam 

memilih dua hal tersebut harus diawali dengan minat yang didorong dari 

beberapa faktor. Menurut (Slameto, 2013) mengemukakan bahwa faktor yang 



2 
 

 
 

mempengaruhi belajar siswa menjadi dua. yaitu faktor  intern dan faktor 

ekstern. Faktor internal meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi sosial ekonomi orangtua dan 

lingkungan sebaya. 

Pendidikan Kejuruan sebagaimanan dijelaskan dalam UU Sisdiknas 

No. 20 Tahun 2003 mempunyai tujuan menyiapkan peserta didik untuk 

memasuki lapangan kerja. Kenyataan banyak lulusan sekolah kejuruan yang 

tidak memperoleh pekerjaan (Yudana, 2004 : 103) yang menyimpulkan 52% 

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak terserap lapangan kerja. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pembelajaran di 

sekolah menengah kejuruan bertujuan memberikan bekal kepada siswa untuk 

siap masuk dunia kerja, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa sekolah 

menengah kejuruan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 Siswa SMK adalah sekelompok pelajar yang dipersiapkan untuk 

memahami ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan siswa yang dapat 

memberikan kontribusi secara nyata dalam dunia kerja (National 

Collaborative on Worksforce and Disability, 2008). Akan tetapi, perencanaan 

karir bagi siswa sebagian besar masih dianggap hal yang rumit. Hal ini 

disebabkan karena siswa disekolah, dituntut untuk lebih memfokuskan 

terhadap mata pelajaran Ujian Nasional, ditambah lagi pelayanan bimbingan 

dan konseling di sekolah tata cara penyampaian tentang komplek dunia kerja 

kurang konkrit sehingga siswa masih kebingungan dalam menentukan 

bagaimana membuat perencanaan karir yang tepat bagi dirinya. Menurut Betz 

(2005) perencanaan karir adalah hasil perkembangan yang kompleks yang 

muncul melalui pengalaman langsung dengan pekerjaan, komunikasi dengan 

orang lain, dan  informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber 

Menurut Brown (2002) menunjukan bahwa: Banyak faktor yang 

terkait dalam persiapan karir yaitu Faktor  pribadi antara lain jenis kelamin, 

usia, kemampuan akademik dan kepuasaan hidup. Faktor proses antara lain 

interaksi dengan orangtua dan berfikir tentang masa depan. Faktor konteks 

antara lain lingkungan dekat dan dukungan sosial. Orang tua, sebagai sumber 
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utama dukungan sosial, yang dapat mempengaruhi kepercayaan individu dan 

hasil harapan orang-orang muda yang berhubungan dengan karir, serta 

pengembangan minat karir mereka, niat, dan tujuan (Kenny, Medvide, 2013). 

Meskipun demikian, sebagian besar para ahli berpendapat bahwa hanya siswa 

sendiri yang dapat mengatasi masalah yang ada dalam dirinya.  

Siswa harus bisa memotivasi dirinya sendiri guna membuat 

perencanaan karir sendiri, dengan cara inisiatif, dengan bantuan oranglain 

untuk memeriksa kebutuhan dirinya. Untuk dapat melakukan perencanaan 

karir yang baik, maka siswa diharapkan untuk mengenali aspirasi diri dan 

kemampuan dirinya. Ini termasuk kesiapan seseorang untuk memutuskan 

jalur karir masa depan (Carr et al., 2014), kemampuan seseorang untuk 

terlibat dalam perencanaan karir dan eksplorasi, dan kendali individu dari 

dalam. Namun kenyataannya dalam keadaan terdesak, siswa sering 

mengambil keputusan dengan gegabah akibat dipengaruhi oleh teman sebaya 

tanpa memikirkan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki, dimana saran 

tersebut bersifat subyektif. 

 Pengambilan keputusan memegang peran penting pada masa remaja 

karena dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya seperti pilihan teman, 

pilihan jurusan serta pilihan karir kelak. Remaja sering memandang 

pengambilan keputusan disertai kebingungan. Dengan demikian guru BK 

dapat  memberi dukungan dengan cara mengkomunikasikan kepada orang-

orang terdekat siswa terkait apa yang ada dan sebenarnya terjadi dalam diri 

siswa serta bagaimana untuk merancang perencanaan karir siswa. Super 

menyatakan bahwa individu dengan kematangan karir tinggi cenderung 

mendapatkan informasi yang membantu dan mengarahkan mereka dalam 

memilih karir di masa depannya (Lau, Low, & Zakaria, 2013). Adanya 

keterlibatan penuh dari orangtua, guru, teman, pengalaman belajar 

disekoalah, akan memberikan kontibusi yang besar dalam perencanaan karir 

siswa. 

Ada berbagai permasalahan yang membuat siswa menjadi resah hal 

ini disebabkan kemampuan siswa dalam mempersiapkan karirnya masih 
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rendah, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan jenis 

studi lanjutan,pemilihan rencana kerja, maupun yang berkaitan dengan 

ketidaksiapan para lulusan dalam memasuki pendidikan lanjutan atau dunia 

kerja. Representasi seseorang dari masa depan sangat relevan dengan 

pengembangan pilihan karir dan sikap positif terhadap masa depan. Remaja 

berorientasi masa depan, misalnya, mengantisipasi peristiwa karir masa 

depan dan hasil, menghubungkan kepada mereka makna pribadi dan 

menghubungkan standar pribadi untuk peristiwa ini (Imbellone & Laghi, 

2016). 

Dalam sebuah artikel surat kabar menyebutkan bahwa ada sejumlah 

faktor yang harus diperbaiki agar SMK di Indonesia dapat melahirkan sumber 

daya manusia berkualitas dan mampu bersaing di kancah dunia. Pada saat ini 

persaingan lapangan kerja semakin sempit tidak mampu menerima lulusan 

sekolah menengah karena banyaknya lembaga yang mempersyaratkan lulusan 

minimal D3 (Simanungkalit, 2015). Hal ini sejalan dengan Greenbank dan 

Hepworth(2009) yang menyatakan tingginya angka pengganguran adalah 

salah satu indikator lemahnya perencanaan karir lulusan sekolah menengah, 

diploma maupun sarjana. Hal ini menunjukan bahwa, pada kenyataannya 

pendidikan SMK menunjukkan ketidaksesuaian dengan karakter pendidikan 

SMK yang berorientasi pada kerja, sehingga menciptakan lulusan SMK yang 

tidak siap dengan kebutuhan dunia kerja  dan tidak mampu bersaing diera 

global. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Dukungan Sosial Dalam Perencanaan Karir Siswa 

Kelas X Akuntansi Di SMK Negeri 1 Banyudono” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana dukungan sosial berperan dalam perencanaan karir siswa 

kelas X akuntansi di SMK Negeri 1 Banyudono? 
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2. Bagaimana peran teman sebaya dalam perencanaan karir siswa kelas X 

akuntansi di SMK Negeri 1 Banyudono? 

3. Bagaimana peran orangtua dalam perencanaan karir siswa kelas X  

akuntansi di SMK Negeri 1 Banyudono? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai adalah 

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana dukungan sosisal berperan dalam 

perencanaan karir siswa kelas X akuntansi di SMK Negeri 1 Banyudono. 

2. Untuk mendiskripsikan bagaimana peran teman sebaya dalam 

perencanaan karir siswa kelas X akuntansi di SMK Negeri 1 Banyudono. 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran orangtua dalam perencanaan 

karir siswa kelas X akuntansi di SMK Negeri 1 Banyudono 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dimana penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan 

kajian untuk menambah referensi bagi dunia pendidikan khususnya dalam 

perencanaan karir siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah informasi, wawasan dan memperkaya pengetahuan 

tentang faktor yang memepengaruhi dalam perencanaan karir, serta 

dapat dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan. 

b. Bagi Siswa 

Memberikan informasi kepada siswa tentang faktor yang 

mempengaruhi dalam perencanaan karir. 

c. Bagi Sekolah 
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Dengan penelitian ini diharapkan sekolah dapat lebih memperhatikan 

dan membantu siswa dalam perencanaan karir. 

 


