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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Wajib belajar 9 tahun di Indonesia di sosialisasikan sejak sekitar tahun 1995. 

dan hanya sampai pada tingkatan menengah pertama atau setelah tamat dan lulus 

dari sekolah dasar. akan tetapi bukan tidak mungkin bahwa beberapa siswa yang 

akan melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi sehingga mamapu 

menunjang intelegensi dan kopentsi yang dimilikinya (Cahyadi, 2015 : 01).  

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam perkembangan individu. 

melalui pendidikan, individu dapat mewujudkan cita-cita dan mencapai kehidupan 

yang bermakna baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang disekitarnya sehingga 

siswa perlu mempersiapkan mulai dari perencanaan study lanjutan yang nantinya 

akan mempengaruhi perjalanan karirnya (Cahyadi, 2015 : 03). 

Menurut Sukardi dalam Susanto (2013 : 57), minat dapat diartikan sebagai 

suatu kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu. Minat studi merupakan 

faktor utama yang menentukan derajat ke aktifan belajar siswa. ditegaskan bahwa 

faktor minat ini merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

keberhasilan belajar. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah masa menuju dunia pekerjaan. Oleh 

sebab  itu siswa dituntut untuk memahami, dan menguasai konsep kematangan karir. 

Bimbingan karir merupakan bimbimngan untuk membantu individu dalam 

perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti 

pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan 

kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan 

karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang 

dihadapi. 
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Hal tersebut menunjukan bahwa bimbingan karir merupakan upaya bantuan 

terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia 

kerjanya, dan mengembangkan masa depannya yang sesuai dengan bentuk 

kehidupan yang diharapkan. lebih lanjut dengan layanan bimbingan karir, individu 

mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab 

atas keputusan yang diambilnya sehingga mampu mewujudkan dirinya secara 

bermakna (Nurihsan 2009 : 16-17). 

Umumnya bimbingan karir memang diberikan untuk anak Sekolah Menengah 

Atas (SMA), sebagai bimbingan untuk menentukan dan memilih suatu pekerjaan 

maupun cita-cita dimasa depan. Untuk memilih suatu sekolah tak lepas dari prospek 

masa depan individu yang dapat menunjang cita-citanya. pada umumnya dapat 

dikatakan bahwa ada semacam perbedaan sekolah lanjutan antara sekolah umum dan 

sekolah kejuruan, yang mana sekolah umum dapat mempersiakan siswanya untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi. sedangkan sekolah kejuruan mempersiapkan 

siswanya untuk masuk dunia kerja atau siap kerja. 

Peranan bimbingan karir di sekolah sangatlah penting. Dalam perkembangan 

karir, permasalah karir akan menjadi salah satu masalah utama yang perlu 

diperhatikan dalam merancang masa depan siswa nantinya. Perkembangan karir itu 

sendiri merupakan serangkaian perubahan-perubahan yang terjadi setiap tingkat 

kehidupan diepangaruhi oleh pemahaman diri (self), nilai-nilai, sikap, pandangan, 

kemampuan yang dimiliki dan segala harapan dalam menentukan pilihan karir yang 

akan dipilihnya, dan merupakan suatu proses yang terjadi karena dipengaruhi oleh 

faktor internal dalam diri pribadi seseorang dan pengaruh faktor eksternal diluar 

pribadi diri seseorang. Guru bimbingan dan konseling memiliki peranan yang sangat 
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penting dalam upaya pengembangan peserta didik baik di bidang pribadi, sosial, 

belajar, dan dalam bidang karir (Fitria, 2016 : 03). 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 04 Juni 2018 bertempat di SMA NU 

Sumenep, menunjukan bahwa sebagian besar siswa belum memahami bakat, minat 

dan berbagai macam informasi tentang karir, hal ini terlihat dari masih banyaknya 

siswa dari kelas XI yang masih ragu dengan pilihan karir yang akan diambil, padahal 

siswa telah memilih jurusan yang seharusanya sudah disesuaikan dengan minat karir 

siswa, meskipun para siswa berencana untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi 

setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Kurangnya siswa dalam 

mengetahui minat atau bakat yang dimilikinya membuat siswa ragu untuk 

melanjutkan rencana studi lanjutnya. Sehingga siswa mengikuti teman, bergantung 

pada orang tua dan tidak percaya diri akan masa depannya. 

Oleh karena itu perlu adanya bimbingan karir di sekolah agar siswa dapat 

memperoleh gambaran tentang berbagai jenis lanjutan yang ada, serta jenis-jenis 

jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa, dan mengetahui bagaimana cara 

menempuh atau memperoleh jurusan yang diinginkan. hal ini dapat dilakukan 

dengan memilih terlebih dahulu sekolah lanjutan yang diinginkan dan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki.  

Berdasarkan beberapa data yang peneliti dapatkan dapat dilihat bahwa masih 

banyak siswa yang mengandalkan orang tua maupun teman dekatnya dalam 

melanjutkan perguruan tinggi maupun memilih dalam hal karir atau pekerjaaan tanpa 

berfikir dan mengetahui bakat dan minat yang diminatinya serta kemampuan yang 

yang ada pada dalam dirinya sendiri, siswa yang mengalami masalah ini disebabkan 

oleh ketidakpuasan dan penyesalan akan pilihan study lanjutnya. Karena terkadang 
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siswa tersebut hanya mengikuti keinginan orang terdekatnya seperti orang tua dan 

teman-temannya dalam rencana studi selanjutnya. 

Berdasarkan berbagai hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Hubungan Bimbingan Karir dengan Minat Studi Lanjut 

Pada Siswa kelas XI SMA NU Sumenep”. 

 

B. Identifikai Masalah 

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang  di atas adalah 

sebagai berikut : 

1. Ada siswa yang belum memiliki rencana pilihan study lanjut yang sesuai dengan 

kemampuan bakat dan minatnya. 

2. Ada siswa yang bergantung pada orang tua dalam rencana study lanjut 

3. Ada siswa yang memilih study lanjut karena mengikuti teman. 

4. Ada siswa yang tidak percaya diri mengenai rencana pilihan study selanjutnya. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar dalam penelitian ini tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk lebih memperjelas arah dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi masalah mengenai “Hubungan Bimbingan 

Karir dengan Minat Studi Lanjut Pada Siswa kelas XI SMA NU Sumenep”. 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah hubungan bimbingan karir dengan minat study lanjut siswa SMA NU? 

2. Seberapa besar hubungan bimbingan karir dengan minat studi lanjut siswa SMA 

NU? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui hubungan bimbingan karir dengan minat studi lanjut siswa. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan bimbingan karir dengan minat studi 

lanjut siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Memberikan sumbangan bagi ilmu pendidikan khususnya dalam ilmu 

bimbingan dan konseling mengenai bimbingan karir dalam rencana studi lanjut 

siswa. 

2. Secara praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan, informasi penilitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai salah satu rumusan alternatif untuk merumuskan topik-

topik yang akan digunakan dalam pemberian layanan bimbingan karir. 

b. Bagi guru BK, adanya penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi guru BK tentang bimbingan karir kelas XI dalam merencanakan study 

lanjut siswa. selain itu, guru BK juga dapat menyusun program bimbinga 

karir yang sesuai demga kebutuhan dan masalah siswa terkait dengan 

bimbingan karir dalam pemilihan studi lanjut siswa. 

c. Bagi siswa, siswa kelas XI semakin tahu tentang seberapa pentingnya 

bimbingan karir tehadap minat study lanjut siswa. selain itu, siswa juga 

dapat mengetahui masalah apa yang menjadi hambatan dalam dirinya 

sehingga dia merasa tidak percaya diri. 
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian merupakan batasan atau spesifikasi dari 

variabel-variabel penelitian yang secara kongkrit berhubungan dengan realitas yang 

akan diukur dan merupakan perwujudan dari hal-hal yang akan diamati dalam 

penelitian. 

1. Bimbingan Karir 

Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi 

dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan/profesi tertentu 

serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam 

menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan perkerjaan yang telah 

dimasuki. Bimbingan karir bisa bermakna sebagai suatu bantuan yang diberikan 

pembimbing kepada yang dibimbing (siswa) dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah karir. Bimbingan karir merupakan upaya bantuan terhadap 

individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, 

menembangkan masa depannya sesuai dengan bentuk kehidupannya yang 

diharapkan. Lebih lanjut diharapkan dengan layanan bimbingan karir, individu 

mampu menentukan dan mengambil keputusan karir secara tepat dan 

bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya sehingga mereka mampu 

mewujudkan dirinya secara bermakna (Juwitaningrum, 2013 : 137). 

2. Minat Studi Lanjut 

Menentukan studi lanjut bukanlah hal yang mudah dan tidak asal pilih saja, 

karena jika salah dalam memilih akan berakibat fatal, untuk itu perlu sekali 

pembekalan sejak dini mengenai informasi mengenai studi lanjut. studi lanjut 

sebagai “pendidikan sambungan atau lanjutan setelah tamat dari pendidikan yang 

saat ini ditempuh”. Studi lanjut yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan 
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lanjutan setelah menamatkan bangku sekolah dan ingin melanjutkan ke jenjang 

berikutnya (Sutrisno, 2017 : 05). 


