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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan akhir tahun 2015 

menjadi peluang dan sekaligus tantangan buat Indonesia. Indonesia bisa bersaing 

dengan Negara lain dalam kesempatan kerja di Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi 

Asean ini juga bisa menjadi tantangan untuk Indonesia dalam persaingan tenaga kerja 

yang semakin ketat dan kompetitif. 

Pengangguran di Indonesia tidak memandang pada strata pendidikan. Karena 

juga banyak strata pendidikan yang tinggi, tapi masih belum mempunyai pekerjaan. 

Informasi mengenai diri sendiri berpengaruh terhadap pilihan karir. Dengan 

mengetahui informasi diri sendiri, maka peserta didik bisa merencanakan dan 

memutuskan karier sesuai dengan kebutuhan akan dirinya, sehingga dengan 

mengetahui informasi diri sendiri akan mengetahui arah karier yang dipilih peserta 

didik.  

Banyak masalah-masalah yang melatarbelakangi kurangnya pemahaman diri 

siswa dibagi menjadi dua yaitu masalah yang berasal dari dalam diri dan diluar diri 

siswa. Masalah dalam diri peserta didik berupa belum mempunyai cita-cita karier yang 

jelas, ada yang mempunyai cita-cita tapi kurang semangat untuk meraihnya. 

Selanjutnya ada siswa yang ragu-ragu dalam memutuskan kariernya. Masalah dari luar 
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peserta didik meliputi taraf ekonomi keluarga, kemampuan mental, ciri-ciri 

kepribadian, minat, nilai-nilai, dan tersedianya kesempatan.1 

Informasi karier bisa didapat di sekolah dari tawaran-tawaran program 

bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling harus bisa membantu peserta didik 

dalam mengambil keputusan menyangkut pendidikan dan pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan, dan permintaan pasar kerja.2  

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta 

didik secara perseorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan 

berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan 

belajar, bimbingan sosial, bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan 

dan kegiatan pendukung berdasarkan norma yang berlaku.3 

Seseorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan 

apabila apa yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, 

kemampuannya, dan minatnya. Sebaliknya, apabila seseorang bekerja tidak 

sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya maka dapat dipastikan ia akan kurang 

bergairah dalam bekerja dengan baik, senang dan tekun. Diperlukan kesesuaian 

dalam diri individu dengan karier yang dipilihnya. Untuk mengarahkan hal 

tersebut, diperlukan bimbingan karier secara baik dan benar.4 

Bimbingan karier sangat bermanfaat untuk siswa. Karena bimbingan karier 

adalah bantuan layanan yang diberikan kepada individu untuk memilih, menyiapkan 

dan menetapkan dirinya dalam pekerjaan yang sesuai, serta memperoleh kebahagiaan 

daripadanya.5 Sehingga bimbingan karier sangat bermanfaat bagi setiap siswa. 

                                                           
1 Ulifa Rahma. Bimbingan Karier Siswa. Malang. UIN-Maliki Pers. 2010 h. 110-111. 
2 Modul Abkin. Panduan Pelayanan Bimbingan Karier. Jakarta. ILO. 2011 h. 7. 
3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2010 
4 Bimo Walgito. Bimbingan Konseling (Studi & Karier). Yogyakarta. Andi Offset. 2010. h. 

201. 
5 Desma Husni dkk. Psikologi Sekolah. Pekanbaru. Al-Mujtahadah Press. 2012. h. 64. 
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Bimbingan karier adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada para siswa 

dengan tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang dunia kerja 

dan pada akhirnya bisa menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karier.6 

Informasi diri sendiri sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Karena dengan 

layanan informasi yang benar akan membuat peserta didik benar dalam mengambil 

pilihan karier. Sebelum melakukan pilihan karier siswa harus- mengenal diri sendiri 

meliputi minat, bakat, kemampuan akademis, dan dukungan keluarga. Sehingga jika 

sudah mengenal diri sendiri akan mudah dalam pengambilan keputusan karier peserta 

didik.  

Purwoko melakukan survey terhadap mahasiswa dari beberapa 

perguruan tinggi negeri dan swasta, menemukan sebanyak 82% mahasiswa 

memilih jurusan bukan berdasarkan pemilihan dan persiapan karir yang telah 

dilakukan semasa SMA, menunjukan ketidaksiapan mereka dalam menentukan 

arah karirnya. Beberapa mahasiswa bahkan menyatakan pilihannya hanya 

berdasarkan spekulasi-spekulasi dengan tujuan asal dapat kuliah di perguruan 

tinggi negeri, menunjukan bahwa pemilihan program jurusan studi lanjut 

dilakukan secara asal-asalan tidak mempertimbangkan potensi dan peluang 

yang dimiliki. Kondisi ini mencerminkan hakekatnya masih banyak terdapat 

permasalahan-permasalahan siswa yang terkait pilihan studi yang sejalan 

dengan pilihan karirnya.7 

Dengan mengetahui dirinya sendiri, kemampuannya dan arah kebutuhannya 

individu akan berada dalam posisi untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif yang 

akan datang, dan mengerti tujuan-tujuan pendidikan, pekerjaan dan kehidupannya.8 

                                                           
6 Ulifa Rahma. Op. Cit., h. 15. 
7 Novi Wahyu Hidayati, “Pengaruh Layanan Informasi Studi Lanjut Terhadap Perencanaan 

Karier Siswa”, Jurnal Edukasi, Vol. 1, No. 1, (Juni 2014): h. 95 di akses tanggal 31 Desember 2016, 

pukul 21:37. 
8 Ulifa Rahma, Op. Cit., h. 113. 
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Kesadaran diri sendiri merupakan sebuah proses dimana peserta didik 

menyadari kemampuannya dan mengidentifikasi keinginan mereka untuk melanjutkan 

pendidikan/karier mereka. Kata-kata”Saya Bisa” dan “Saya Mau” harus sesuai dengan 

kenyataan yang ada dipasar kerja, dan kesempatan pendidikan yang tersedia bagi 

mereka. Anak-anak/pemuda dari keluarga yang rentan seringkali memiliki 

keterampilan yang belum tervalidasi dan tidak diakui oleh sistem pendidikan. Ini 

khususnya adalah kasus pekerja anak yang mungkin memiliki pengalaman praktis yang 

penting dibidang tertentu. Dalam membantu latihan mengenal kesadaran diri, guru- 

BK/Konselor harus berupaya melakukan pendekatan holistik, membantu peserta didik 

identifikasi semua keterampilan yang mereka miliki, bukan hanya yang mereka pelajari 

di sekolah.9 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru merupakan lembaga pendidikan formal 

yang menjadikan bimbingan konseling sebagai bagian integral dalam proses 

pendidikan. Proses pendidikan yang baik bisa mengarahkan siswa menentukan pilihan 

karier sesuai dengan kebutuhan, kelebihan, minat, bakat dan dukungan orang tua. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru mempunyai enam orang guru bimbingan 

konseling. Bimbingan karier difokuskan untuk membanntu memberikan informasi diri 

siswa supaya bisa menentukan pilihan kariernya. Fokus bimbingan karier di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru ialah siswa memilih kariernya sejak dini, memfokuskan 

pada pilihannnya dan melanjutkan ke perguruan tinggi.  

                                                           
9 Modul Abkin, Op. Cit., h. 8. 



5 
 

Bimbingan karier dilaksanakan dengan berbagai layanan. Salah satunya ialah 

layanan informasi yang dilaksanakan selama 2X45 menit di madrasah oleh guru 

bimbingan konseling belumlah cukup mengingat banyaknya permasalahan siswa yang 

belum mempunyai pilihan kariernya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang 

informasi diri sendiri dan pilihan karier siswa. 

Studi ini diarahkan pada pengaruh informasi mengenai diri sendiri terhadap 

pilihan karier siswa kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Mengingat 

banyaknya siswa yang tidak mengetahui arah karier atau studi lanjutan, sehingga 

mengenal informasi diri sendiri dengan baik akan membuat siswa siap dalam pilihan 

kariernya. 

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan guru bimbingan konseling 

Madrasah Aliyah negeri 1 Pekanbaru tanggal 03 juni 2016, menunjukkan fenomena-

fenomena sebagai berikut: 

1. Ada siswa yang tidak mengetahui informasi diri sendiri. 

2. Masih banyak siswa yang tidak mengetahui arah kariernya. 

3. Banyak siswa yang bingung dengan arah kariernya. 

4. Banyak siswa yang belum mengetahui aspek dan pertimbangan pilihan karier. 

5. Banyak siswa yang tidak yakin dengan pilihan karier yang diambil. 

6. Siswa kurang memahami cara memilih program studi yang cocok dengan 

kemampuan dan minat. 
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Untuk lebih mengetahui tentang pengaruh informasi mengenai diri sendiri 

terhadap pilihan karier siswa, penulis tertarik untuk penelitian dengan judul 

“Pengaruh Informasi Diri Sendiri Terhadap Pilihan Karier Siswa kelas X di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan peneliti memilih judul di atas adalah: 

1. Permasalahan yang dikaji dalam judul di atas berkenaan dengan bidang ilmu yang 

penulis pelajari yakni bimbingan konseling. 

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

belum pernah diteliti. 

3. Lokasi penelitian ini ditinjau dari segi waktu, kemampuan dan pembiayaan dapat 

dijangkau oleh penulis. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka perlu 

adanya penegasan istilah yaitu: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda dan 

sebagainya.10 

  

                                                           
10 Desi Anwar. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Abditama. 2001. h. 318. 
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2. Informasi diri sendiri 

Informasi diri sendiri meliputi tentang: (1) kemampuan intelektual, (2) bakat 

khusus bidang studi, (3) minat-minat baik yang bersifat lebih luas maupun yang 

bersifat khusus, (4) hasil belajar dalam berbagai bidang studi inti, (5) sifat-sifat 

kepribadian yang mempunyai relevansi terhadap partisipasi dalam suatu program 

studi akademik, suatu program latihan prajabatan dan suatu bidang jabatan, seperti 

berani berbicara dan bertindak, koperatif, sopan, dapat diandalkan, bijaksana, rajin, 

berpotensi dalam bidang kepemimpinan, rapi, tekun, toleran, tahan dalam situasi 

yang penuh ketegangan, terbuka, jujur, dan berwatak baik, (6) perangkat kemahiran 

kognitif, seperti kemampuan untuk mengadakan analisis dan sintesis, kemampuan 

menguraikan secara lisan dan secara tertulis, kemampuan mengatur kegiatannya 

sendiri, kemampuan memahami dan berbicara bahasa asing, dan kemampuan 

menangkap keadaan orang lain, (7) nilai-nilai kehdiupan dan cita-cita masa depan, 

(8) bekal berupa keterampilan khusus yang dimiliki dalam bidang administrasi/tata 

usaha, kesenian, olahraga, mekanik, serta koordinasi motorik, yang semuanya 

sangat relevan bagi program persiapan prajabatan dan bidang jabatan tertentu, (9) 

kesehatan fisik dan mental, (10), kematangan vokasional.11   

3. Karier 

Donal E Super menjelaskan Karir adalah suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, 

jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dunia kerja.12 

4. Pilihan karier  

Pilihan karier adalah suatu proses ketika remaja mengarahkan diri kepada suatu 

tahap baru dalam kehidupannya, melihat posisi dalam kehidupan pembuatan 

keputusan karir mereka.13 

  

                                                           
11 W.S. Winkel & M.M. Sri Hastuti. Loc. Cit.  
12 Devi Purnama Sari,  Hubungan antara Konsep Diri dan Arah Pemilihan Karir Siswa kelas X 

serta Implikasinya terhadap Bimbimbingan dan Konseling di SMA 4 Duri,  Skripsi (Pekanbaru, Uin 

Suska Riau, 2015). h. 21 
13 Lina Marliyah dkk, Presepsi terhadap Dukungan Orangtua dan Pembuatan Keputusan Karir 

Remaja. Jurnal Provitae Vol.1 No.1. Universitas Airlangga. (2004). h. 59 
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D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian, antara lain:  

a. Informasi diri sendiri siswa kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

b. Pilihan karier siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi diri sendiri siswa kelas X 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karier siswa siswa kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

e. Pengaruh infromasi diri sendiri terhadap pilihan karier siswa kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan yang terkait dengan kajian ini seperti yang 

dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas. Penulis menfokuskan pada 

pengaruh informasi diri sendiri terhadap pilihan karier siswa kelas X di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Relevan dengan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh informasi diri sendiri terhadap 

pilihan karier siswa kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh antara informasi diri sendiri siswa terhadap pilihan karier 

siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun temuan-temuan atau hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi lokasi penelitian, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru hasil penelitian 

ini dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kebijakan, khususnya 

yang berkaitan dengan peningkatan tentang pengaruh informasi diri sendiri 

siswa terhadap pilihan karier siswa. 

b. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling, 

hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan atau sumbangan ilmu 

pengetahuan. 

c. Bagi penulis sebagai pengembangan ilmu Bimbingan Konseling untuk 

pengembangan wawasan keilmuan. 

 


