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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini era globalisasi menuntut kesiapan yang lebih matang dalam

segala hal. Istilah global seolah mengajak kita berhadapan dengan suatu

media globe (bumi yang bulat) yang akan terlihat seluruh daratan, lautan,

negara, serta pulau yang tidak dibatasi oleh apapun. Hal tersebut yang

menjadikan perubahan perkembangan dunia semakin cepat dan telah

melahirkan teknologi canggih sehingga mempengaruhi kehidupan kita baik

dalam proses belajar, komunikasi, bekerja, serta penggunaan waktu secara

efektif dan efisien. Disamping itu berbagai kesempatan barupun telah lahir

seperti dunia kerja, dunia pendidikan yang menawarkan berbagai pilihan-

pilihan karier untuk menuju masa depan yang lebih cerah.

Pilihan Karir yang berhasil akan memberi keberuntungan bagi setiap orang

hal tersebut bukanlah suatu keputusan yang singkat dan tanpa pemikiran

realistis tetapi perlu usaha secara berkelanjutan. Pada dasarnya pilihan karir

semacam itu merupakan hasil dari rangkaian pengalaman belajar yang

berkesinambungan melalui interkasi dengan konselor dalam proses konseling

karier (Surya dalam Dahlan, 2010:2). Keputusan tentang jenis pekerjaan,

jabatan, atau karir yang diciptakan oleh setiap insan tidak dapat disangkal lagi
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bahwa mempunyai kaitan yang erat dan bersangkut paut dengan pendidikan

yang harus diselesaikan mulai dari bangku sekolah menengah berlanjut ke

perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja

secara kreatif, mandiri sehingga kehidupan dimasa depan dapat menjadi

kebanggaan.

Jadi dengan demikian dapatlah dikatakan masalah pendidikan dan pekerjaan

mempunyai sangkut paut antara yang satu dengan yang lainnya dan saling

berkesinambungan, sesuai dengan pernyataan (Prayitno dalam Dewa, 1989:

32) bahwa :

Keputusan tentang jenis pekerjaan yang diinginkan tentu saja bersangkut
paut dengan pendidikan yang harus dijalani untuk mempersiapkan diri
dalam pekerjaan yang dimaksudkan itu. Sebaliknya, keputusan tentang
pendidikan yang akan diikuti mempunyai implikasi langsung terhadap
pekerjaan individu yang bersangkutan setelah menamatkan pedidikan.
Sepanjang pendidikan yang dimaksud itu memegang merupakan persiapan
bagi pekerjaan tertentu.

Dari pendapat diatas jelas bahwa pendidikan dan pekerjaan saling berkaitan

satu sama lain dimana persiapan yang matang yang diperlukan untuk

menentukan masa depan. Ketepatan dalam mengambil keputusan tentang

pendidikan lanjutan yang akan dijalani memiliki dampak tertentu dalam

menentukan arah pilihan karir atau jabatan setelah menamatkan studinya.

Dahlan (2010) menegaskan Kesalahan, kekeliruan dan ketidaktepatan dalam

mengambil keputusan tentang  pendidikan lanjutan yang akan diajalani setiap

insan memiliki prospek yang suram dalam menentukan arah pilihan karier

pada saat memperoleh lapangan pekerjaan dimasa mendatang.
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Dahlan (2010:2) mengungkapkan bahwa, semakin terdapat kecocokan antara

diri dan tuntutan tugas, jabatan atau pekerjaan yang dilakukan, semakin dekat

kecenderungan seseorang akan berhasil dan menemukan kepuasan dalam

tugasnya. Hal tersebut berarti bahwa jika bidang jabatan yang dimiliki oleh

seseorang sesuai dengan minat, kemampuan dan keadaan diri seseorang maka

hal tersebut akan membuahkan kepuasan dalam diri dan menjadikan

seseorang semangat dan arahnya semakin jelas.

Permasalahan pengambilan keputusan karir yang tepat ini juga muncul pada

siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Dilihat dari segi usia, siswa MAN

adalah individu-individu yang berusia 14-18 tahun yakni individu-individu

yang sedang menjalani usia remaja (adolescence) (Hurlock, 1980: 206). Masa

remaja ialah masa dimana pengambilan keputusan meningkat (Santrock,

2002: 13). Remaja memegang peranan penting dalam pengambilan

keputusan-keputusan masa depan dimana pada fase perkembangan ini siswa

berhadapan dengan tugas-tugas perkembangan yang harus dipelajari dan

diselesaikan demi keberhasilan pada masa berikutnya.

Keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, selain

ditentukan oleh tingkat kematangan dirinya ditentukan pula oleh lingkungan

luar dirinya yang kondusif pada saat tugas-tugas perkembangan itu muncul.

Dalam tugas perkembangan karir remaja berada pada tahap ekplorasi, pada

tahap ini remaja mulai memikirkan berbagai alternatif pekerjaan, pencarian

peran dan jati diri di sekolah   (Super, dalam Osipow, 1983: 157).  Pendapat

tersebut menggambarkan bahwa remaja pada tahap perkembangan karir mulai
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mengidentifikasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan

dan potensi-potensi yang dimilikinya. Keberhasilan siswa dalam

menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, selain ditentukan oleh tingkat

kematangan dirinya ditentukan pula oleh lingkungan luar dirinya yang

kondusif pada saat tugas-tugas perkembangan itu muncul. Dalam tugas

perkembangan karir remaja berada pada tahap ekplorasi, pada tahap ini

remaja mulai memikirkan berbagai alternatif pekerjaan, pencarian peran dan

jati diri di sekolah   (Super, dalam Osipow, 1983: 157).  Pendapat tersebut

menggambarkan bahwa remaja pada tahap perkembangan karir mulai

mengidentifikasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan

dan potensi-potensi yang dimilikinya.

Pada masa peralihan periode pada remaja muncul dinamika-dinamika

kehidupan Hurlock (1980 : 207) mengungkapkan bahwa, remaja adalah

individu yang mengalami masa peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya

dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga

jenuh dengan masalah-masalah. Hurlock (1980:216) menegaskan bahwa pada

tahap perkembangannya remaja memiliki minat seperti minat akan rekreasi,

sosial, pribadi, agama, simbol status, pendidikan, dan pekerjaan. Besarnya

minat remaja terhadap pendidikan dipengaruhi oleh minat mereka pada

pekerjaan. Bila remaja menginginkan pekerjaan yang tinggi, maka pendidikan

dianggap sebagai batu loncatan. Dari pernyataan tersebut bahwa salah

satunya adalah pendidikan dan pekerjaan, pendidikan mengalami proses

belajar mengajar yang menuntut akan hasil dan evaluasi belajar dapat dilihat

pada nilai raport di akhir semester. Artinya, pada minat pekerjaan yang tinggi
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pendidikan dapat dijadikan sebagai pondasi untuk mencapai cita-cita dan

hasil nilai pada raport dapat memberikan motivasi tersendiri dimana usaha

yang telah di lakukan saat proses belajar, walaupun kenyataanya pada tahap

ini masih mengalami timbul pertanyaan-pertanyaan pada diri individu

masing-masing bagaimana masa depannya apakah antara laki-laki dan

perempuan sama pekerjaannya dan bisa di profesi apa saja atau kah nilai

tinggi, sedang, rendah mempengaruhi penerimaan pada pekerjaan tertentu,

hal-hal tersebut yang di rasakan siswa-siswi pada tahap eksplorasi oleh

karena itu perencanaan yang matang pada karier sangat berpengaruh terhadap

pilihan pekerjaan sehingga saatnya nanti tidak mengalami kebosanann serta

tidak optimalnya pekerjaan yang di tekuni dan sesuai dengan bakat, minat

yang di miliki ole masing-masing remaja.

Berdasarkan penelitian pendahuluan keterangan yang diperoleh dari konselor

sekolah bahwa siswa MAN Pringsewu bahwa penentuan siswa dalam

mengambil jurusan yakni berdasar pada nilai yang cenderung tinggi sehingga

salah satu faktor penentu masuk ke IPA atau IPS, selain itu test bimbingan

karier juga dilaksanakan sesuai dengan minat siswa, proses konseling karier

dilaksanakan, di samping itu konselor menjelaskan bahwa siswa kelas XI

belum mampu membuat rencana  keputusan   karier/jabatan yang akan

dipilihnya, terdapat siswa yang belum bisa menggambarkan tahap

perkembangan karir mulai dari mengidentifikasi jenis pekerjaan yang sesuai

dengan bakat, minat, kecerdasan dan potensi-potensi yang dimilikinya,

terdapat siswa yang belum memahami arah pilihan bidang jabatan

berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terdapat siswa yang
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belum mengetahui arah pilihan bidang jabatan berdasarkan prestasi belajar

yang dimiliki. Oleh karena itu Inventori Eksplorasi Karier Arahan Diri

(IEKAD) dirancang oleh Dahlan (1993) dan diselesaikan dalam disertasinya

tahun (2010). Menurut model SDS dan berdasarkan teori pilihan karier

Holland IEKAD memungkinkan siswa melakukan pengadministrasian diri,

penafsiran diri terhadap potensi-potensi yang dimiliki, serta penyekoran diri.

Dengan pertimbangan tersebut Inventori Eksplorasi Karier Arahan Diri

(IEKAD) dapat membantu tugas konselor sehingga melibatkan interaksi yang

intensif terhadap diri siswa dalam mengidentifikasi prestasi maupun

potensinya. Disamping itu dilihat dari permasalahan yang muncul diatas

peneliti tertarik melakukan penelitian dan menganalisis dengan judul “Arah

Pilihan Bidang Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Prestasi Belajar Siswa

Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pringsewu”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terdapat siswa yang belum bisa menggambarkan tahap perkembangan

karir mulai dari mengidentifikasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan

bakat, minat, kecerdasan dan potensi-potensi yang dimilikinya;

2. Terdapat siswa belum mampu membuat rencana  keputusan karier/jabatan

yang akan dipilihnya;

3. Terdapat siswa yang belum memahami arah pilihan bidang jabatan

berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
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4. Terdapat siswa yang belum mengetahui arah pilihan bidang jabatan

berdasarkan prestasi belajar yang dimiliki.

3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan,

terlihat masih banyak siswa yang belum memahami arah pilihan bidang

jabatan. Mengingat luasnya permasalahan yang dijabarkan diatas, maka

Penelitian ini akan dibatasi pada aspek “Arah Pilihan Bidang Jabatan

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) Pringsewu”.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah, identifikasi, dan

pembatasan masalah yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah arah pilihan bidang jabatan berdasarkan jenis kelamin

laki-laki dan perempuan pada siswa kelas XI MAN Pringsewu?

2. Bagaimanakah arah pilihan bidang jabatan berdasarkan prestasi belajar

tinggi, sedang, dan rendah siswa kelas XI MAN Pringsewu?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1.1 Mengetahui arah pilihan bidang jabatan menurut pengelompokan jenis

kelamin laki-laki dan perempuan pada siswa kelas XI MAN Pringsewu.
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1.2 Mengetahui arah pilihan bidang jabatan berdasarkan prestasi belajar

tinggi,sedang, dan rendah siswa kelas XI MAN Pringsewu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis yaitu sebagai

berikut :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yakni

dapat menambah referensi penelitian dalam pengembangan dan berguna untuk

mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Bimbingan dan

Konseling yang mengkaji tentang peran konselor dalam membantu klien di

bidang Bimbingan Karier dan sebagai layanan penempatan.

b. Kegunaan praktis

1).  Bagi konselor sekolah, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberi informasi kepada para konselor untuk berperan penting dalam

pemberian layanan karier yang efektif untuk meningkatkan kemampuan

pembuatan keputusan karier siswa, sehingga Inventori Eksplorasi Karier

Arahan Diri (IEKAD) dapat dipergunakan untuk menggambarkan

kemampuan pembuatan keputusan karier siswa dan membantu siswa

dalam memutuskan pilihan karier yang tepat berdasarkan bakat, minat dan

potensi yang dimiliki.
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2). Serta memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah khasanah

keilmuan bagi siswa maupun mahasiswa Bimbingan dan Konseling

tentang karier ataupun dunia kerja.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada peneliltian ini dibatasi dengan ruang lingkup yang bertujuan agar tidak

terjadi kesalahan dalam penafsiran untuk menanggapi permasalahan, adapun

ruang lingkup yaitu:

1. Ruang Lingkup Obyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah Arah

Pilihan Bidang Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Prestasi beajar siswa

dengan menggunakan Inventori Eksplorasi Karier Arahan Diri (IEKAD)

sebagai alat ungkap data.

2. Ruang Lingkup Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) Pringsewu.

3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pringsewu.

D. Kerangka Pikir

Pengetahuan kita tentang gambaran pribadi dan tenaga kerja berkaitan dengan

keputusan pembuatan pilihan karier. Keputusan karier berkaitan dengan
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lapangan pekerjaan yang terus meningkat dengan pesat pada era globalisasi

ini, dalam  pembuatan keputusan karier perlunya perencanaan yang matang

dan untuk mengetahui hal itu betapa banyak orang yang telah menggunakan

inventori minat jabatan dan alat-alat untuk menggambarkan kepribadian

seseorang.

Dalam keputusan karier yang akan dipilih kita perlu mengetahui  diri sendiri,

tujuan hidup, lingkungan, nilai-nilai, dan dunia kerja. Pembuatan keputusan

karier mengetahui tentang diri sendiri berhubungan dengan preferensi dan

minat jabatan seseorang yang berkaitan dengan latar belakang informasi pada

jangkauan luas. Jika preferensi jabatan dikatakan sebagai pernyataan

kepribadian, maka minat jabatan merupakan pernyataan yang

menggambarkan kepribadian dalam suatu pekerjaan. Hal ini ditegaskan dalam

teori Holland bahwa sistem seleksi karier secara langsung dikaitkan dengan

tipe-tipe dan pola-pola kepribadian.

Pada siswa kelas XI MAN pembuatan keputusan karier bisa menjadi suatu

tugas yang berat manakala tidak bisa menetapkan suatu pilihan, yang

disebabkan karena terlalu banyaknya alternatif karier, terlalu banyak

informasi dan terlalu banyak masukan dari orang lain sehingga dapat

menyebabkan perasaan tidak nyaman, marah, kebingungan, stress tingkat

tinggi dan sebagian orang menganggap bahwa pembuatan keputusan

merupakan proses yang melelahkan.

Pengetahuan dan perkembangan seseorang merupakan faktor pribadi dan

lingkungan yang berkaitan dengan pemilihan karier/pekerjaan seseorang
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dapat ditentukan secara ekplisit. Thomas dalam Hurlock (1980: 221)

menerangkan bahwa pada saat ekpolrasi remaja belajar membedakan antara

pilihan pekerjaan yang lebih disukai dan dicita-citakan,  anak laki-laki

biasanya lebih bersungguh-sungguh dalam hal pekerjaan dibandingkan

dengan anak perempuan yang kebanyakan memandang pekerjaan sebagai

pengisi waktu sebelum menikah. Jadi jelas bahwa siswa kelas XI mulai

memikirkan kemana arah pekerjaan yang diinginkan baik itu laki-laki mapun

perempuan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendukung akan keputusan

bidang jabatan yang akan dipilih dan dengan persiapan sejak dini. Hurlock

(1980:216) mengungkapkan bahwa pada tahap perkembangannya remaja

memiliki minat seperti minat akan rekreasi, sosial, pribadi, agama, simbol

status, pendidikan, dan pekerjaan. Pada pernyataan tersebut pendidikan

menjadi acuan yang jelas bahwa berpengruh terhadap pemilihan bidang

jabatan. Realita sekarang ini siswa-siswi berlomba-lomba  mengikuti kelas

tambahan, bimbingan belajar, guna mengejar nilai optimal. Salah satunya

hasil evaluasi nilai sejak duduk di bangku sekolah dibuktikan dengan raport

setiap akhir semester dapat membantu masuk ke perguruan tinggi yang

diinginkan hal ini memberi kesempatan bahwa pendidikan yang telah di

rencanakan dan dipersiapkan dengan matang dapat membantu pilihan bidang

jabatan yang tepat.

Hal ini dapat kita lihat dari diagram kerangka pikir dibawah ini yang

menunjukkan faktor-faktor yang dimaksud dapat menentukan kecenderungan
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arah pilihan karier siswa dalam keenam tipe yang dikemukakan oleh Holland

dan disusun pada disertasi Dahlan yang diberi nama Inventori Eksplorasi

Karier Arahan Diri (IEKAD).

FAKTOR PENENTU

X1. JENIS KELAMIN

X2. PRESTASI BELAJAR

Gambar 1. Kerangka Pikir

ARAH PILIHAN
BIDANG JABATAN

(Y)


