
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan yang diberikan 

kepada peserta didik secara individu maupun kelompok agar peserta didik 

mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan mampu  berkembang 

secara optimal baik dalam kehidupan pribadi,sosial,belajar dan karier.Jika 

dilihat dari arti bimbingan dan konseling secara mendalam, maka jelas 

urgensi bimbingan dan konseling sangat besar bagi usaha pemantapan arah 

hidup generasi muda. 

Dalam pelayanan bimbingan konseling terdapat beberapa bidang 

bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karier. Salah satu 

bimbingan yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah karier siswa 

adalah bimbingan karier.Bimbingan karier merupakan bimbingan untuk 

membantu individu dalam perencanaan, pengembangan dan penyelesaian 

masalah-masalah karier, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas 

kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi 

lingkungan, perencanaan dan pengembangan karier, penyesuaian pekerjaan, 

dan penyelesaian masalah-masalah karier yang dihadapi.
1
 

Bimbingan karier juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan 

perkembangan individu sebagai bagian integral dari program pendidikan.
2
 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa bimbingan karier 
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merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan 

memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, dan mengembangkan masa 

depannya yang sesuai dengan bentuk kehidupannya yang diharapkan. Lebih 

lanjut dengan layanan bimbingan karier, individu mampu menentukan dan 

mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan 

yang diambilnya sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. 

Keputusan dalam pemilihan karier yang baik dalam jenjang Sekolah 

Menengah Atas merupakan langkah awal untuk memproduksi angkatan kerja 

yang kompeten dan kompetitif. Pemilihan karier yang baik akan menentukan 

arah karier siswa 5 – 10 tahun kedepan. Menurut Dewa ketut sukardi 

pemilihan karier adalah suatu tindakaan ekspresif yang memantulkan 

motivasi, pengetahuan, kepribadian dan kemampuan seseorang.
3
Sehingga 

dalammencapai kepuasan, kemantapan dan hasil kerja tergantung antara 

kepribadian seseorang dan lingkungan (yang sebagian besar terdiri dari orang 

lain). Ketika seseorang berada di antara teman-teman yang mempunyai cita 

rasa, bakat dan nilai-nilai yang serupa dengan rasa, bakat dan nilai-nilai, 

demikian pula seseorang akan dapat berkarya lebih baik pada suatu pekerjaan 

dimana seseorang secara psiklogis merasa cocok di dalamnya.  

Kesanggupan memilih suatu rangkaian pekerjaan yang mengarah pada 

kehidupan dalam dunia kerja dan selanjutnya untuk masa depan yang 

ditentukan oleh sikap pemahaman diri (kemampuan atau kecakapan yang 

dimiliki, minat, cita-cita, ciri spesifik, kondisi fisik dan kesehatan), 
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pemahaman dunia kerja (jenis pekerjaan yang relevan dengan program studi 

yang ditekuni, kompetensi untuk memasuki suatu pekerjaan industri tertentu, 

budaya industri yang mempengaruhi kesuksesan kerja, prospek pekerjaan di 

masa datang, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan 

merencanakan masa depan (menyususn informasi diri dan menentukan masa 

depan.  

Siswa seringkali mempunyai permasalahan yang berhubungan dengan 

kelanjutan studi atau pekerjaan setelah lulus. Masalah-masalah yang sering 

muncul diantaranya kebingungan dalam memilih program studi, memilih 

jurusan di perguruan tinggi, menentukan cita-cita atau bahkan tidak 

memahami bakat dan minat yang dimiliki, dan merasa cemas untuk mendapat 

pekerjaan setelah tamat sekolah. Kebingungan yang sering dialami siswa 

diantaranya pada saat mereka akan memilih jurusan di kelas XI ataupun 

memutuskan pilihan pendidikan setelah lulus SMA, ditambah adanya 

perasaan cemas dalam menghadapi masa depan dan dunia kerja. Selain itu, 

fenomena yang sering muncul sampai saat ini bahwa dalam menentukan 

pilihan karirnya siswa SMA masih sering mengikuti teman sebaya nya. 

Pergaulan teman sebaya merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karier siswa. Jhon W. Santrock bahwa faktor 

ekstern yang mempengaruhi keputusan peserta didik dalam pemilihan karier 

antara lain yaitu kelas sosial, orang tua dan teman sebaya, sekolah serta 
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gender.
4
PergaulanTeman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan 

tingkat kedewasaan yang sama.
5
Pada masa remaja terutama pada siswa SMA, 

mereka akan lebih dekat dengan teman sebaya mereka dari pada orang tua 

mereka sendiri. Pada masa remaja, seseorang menghabiskan lebih dari 40% 

waktunya bersama teman sebayanya. 

Banyaknya waktu yang dihabiskan anak bersama temannya akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. Pergaulan teman sebaya 

memberikan dorongan untuk mengikuti pemilihan karier yang sama, 

mengajak les privat, membuat kelompok belajar atau menjadikan temannya 

untuk bertanya tentang pelajaran yang tidak dipahami akan berdampak positif 

terhadap prestasi belajar. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja Kabupaten Kampar 

yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru – Taluk Kuantan KM. 25, Kecamatan 

Perhentian Raja.  Merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah 

menetapkan bimbingan dan konseling menjadi salah satu hal pendorong dan 

membantu individu tujuan pendidikan nasional. Serta telah melaksanakan 

pelayanan bimbingan dan konseling. Sehingga, pemilihan karier oleh siswa 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja harus benar menjadi 

perhatian serius khususunya guru pembimbing. Dari hasil wawancara dengan 

guru BK dan Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja, 

penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 
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1. Masih ada siswa yang ikut-ikutan teman sebayanya. 

2. Masih ada siswa yang belum memiliki rencana yang pasti untuk memilih 

pendidikan lanjutan. 

3. Masih ada siswa yang kurang perduli terhadap karier. 

4. Masih ada siswa yang takut mengambil resiko dalam pemilihan karier. 

5. Masih ada siswa yang masih ragu dan tidak memiliki kesiapan membuat 

keputusan pemilihan karier yang tepat bagi masa depan.  

Berdasarkan dari gejala yang tampak tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Pengaruh Pergaulan 

Teman Sebaya terhadap Pemilihan Karier Siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Perhentian Raja Kabupaten Kampar”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih SMANegeri 1 Perhentian 

RajaKabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian adalah: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari, yaitu BK. 

2. Masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan judul di atas sepengetahuan 

penulis yang telah dipaparkan pada latar belakang belum pernah diteliti 

untuk wilayah Kampar dan bagi mahasiswa BK UIN SUSKA Riau. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau untuk melakukan penelitian. 
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C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, 

maka perlu adanya penegasan istilah yaitu: 

1. Pergulan teman sebaya 

Menurut Slavinpergaulanteman sebaya 

merupakansuatuinteraksidengan orang-orang yang 

mempunyaikesamaandalamusia, status, hobidanpemikiran yang sama, 

dalamberinteraksimerekamempertimbangkandanlebihmemilihbergabungde

ngan orang-orang yang mempunyaikesamaandalamhal-haltersebut. 
6
 

2. Pemilihan karier 

Pemilihan karier adalah kesanggupan memilih suatu rangkaian 

pekerjaan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja dan 

selanjutnya untuk masa depan.7 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok dalam penelitian ini adalah pengaruh pergaulan 

teman sebaya terhadap pemilihan karier siswa. Berdasarkan persoalan 

pokok tersebut, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Pemilihan karier di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja 

Kabupaten Kampar. 
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b. Faktor yang  mempengaruhi pemilihan karier di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

c. Pengaruh pergaulanteman sebaya terhadap pemilihan karier siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja Kabupaten 

Kampar. 

2. Batasan Masalah  

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini sementara kemampuan penulis sangat terbatas untuk meneliti 

seluruhnya, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan 

yang akan dikaji hanya pada pengaruh pergaulanteman sebaya terhadap 

pemilihan karier siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian 

Raja Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

pergaulanteman sebaya terhadap pemilihan karier pada siswa di SMA 

Negeri 1 Perhentian Raja Kabupaten Kampar? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikanpergaulan teman 

sebaya terhadap pemilihan karier pada siswa di SMA Negeri 1 Perhentian 

Raja Kabupaten Kampar. 
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2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan penyelesaian perkuliahan 

pada program sarjana strata satu (S1) konsentrasi Bimbingan 

Konseling Jurusan  Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi siswa, guru pembimbing, kepala sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Perhentian Raja sebagai sumbangan pemikiran dan masukan untuk 

memecahkan permasalahan yang terkait dengan judul di atas tersebut.  

c. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam kosentrasi bimbingan 

konseling sebagai bahan informasi untuk panduan skripsi mahasiswa 

berikutnya. 

d. Bagi fakultas, sebagai literatur atau bahan referensi khususnya bagi 

mahasiswa yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya. 

e. Bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan penelitian tentang pengaruh 

pergaulan teman sebaya terhadap pemilihan karier dan untuk 

menambah pengetahuan, pengalaman  dan wawasan terkait dengan 

judul di atas tersebut. 

 

 


