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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah upaya mencerdaskan bangsa, menanamkan nilai-

nilai moral dalam kehidupan dan agama, membina kepribadian, mengajarkan 

pengetahuan, melatih kecakapan, keterampilan, memberikan bimbingan, 

arahan, tuntunan, teladan, dan kedisiplinan. Pendidikan diberikan kepada 

anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan usia lanjut usia dan berlangsung 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, diklat dalam 

masyarakat, serta berbagai satuan lingkungan kerja. 

Secara umum pendidikan menyongsong masyarakat untuk dapat 

meningkatkan kualitas diri,  mengembangkan potensi, kecakapan dan menjadi 

pribadi yang berkarakter menuju kearah yang diharapkan masyarakat.  

Sejalan dengan konsep pendidikan maka, lembaga pendidikan dituntut untuk 

dapat mencetak pribadi yang berkompetensi, menguasai sains dan teknologi 

sehingga mempunyai daya saing.
1
 

Karier merupakan konsep yang dipertimbangkan dalam lembaga 

pendidikan.Dalam pendidikan konstruk karier secara tradisional digunakan 

dalam membahas transisi dari sekolah ke pekerjaan, serta meningkatkan 

perhatian terhadap semua relevansi level pendidikan untuk dunia pekerjaan 

dengan menyoroti secara signifikan pilihan pendidikan dan karier. Di sekolah, 

karier siswa pada jenjang menengah atas mendapatkan perhatian khusus dari 
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guru bimbingan konseling.Dan kinerja guru bimbingan konseling dalam 

mengupayakan perkembangan karier siswa agar berkembang baik menjadi 

bagian yang integral.
2
 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan aktifitas 

perkembangan karier yang baik.Individu diperlukan untukmempersiapkan diri 

pada kemajuan karier yang direncanakan.Individu juga dapat 

mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan 

kariernya.
3
 

Menurut Jhon H Holand kepribadian dalam pemilihan jabatan 

dipengaruhi oleh prestasi akademik.Pada tipe kepribadian intelektual, sosial 

dan konvensional menuntut keberhasilan dalam tugas-tugas akademik dan 

tipe tersebut  memiliki nilai-nilai, tujuan dan sikap yang baik serta memiliki 

prestasi akademik yang baik. 
4
 

Kegiatan proses balajar mengajar tidak terlepas dari tuntutan penilaian 

hasil belajar.Hasil belajar yang dimaksudkan di sini adalah pencapaian 

prestasi akademik yang dicapai dengan kriteria atau nilai yang telah 

ditetapkan baik menggunakan penilaian acuan atau patokan maupun penilaian 

acuan norma.
5
 

Pada kenyataan yang telah terlihat, masyarakat kurang memperhatikan 

prestasi akademik sedangkan prestasi akademik merupakan salah satu faktor 
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eksternal yang mempengaruhi perkembangan karier.
6
Proses perkembangan 

karier siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) berada pada masa tentatif.Masa 

tentatif ini, memiliki tahap proses perkembangan karier yaitu proses 

perkembangan karier siswa berdasarkan minat, kapasitas, nilai, dan dalam 

masa transisi.
7
 

Berdasarkan hasil pengamatan awalpada l8 Februari 2017 peneliti 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang aktif di kelas tetapi cita-citanya kurang jelas 

2. Masih ada siswa yang aktif dalam organisasi tetapi enggan bertanya 

tentang pekerjaan dan universitas 

3. Masih ada siswa yang mematuhi peraturan sekolah tetapi kurang 

memiliki pengetahuan tentang dunia kerja. 

4. Masih ada siswa yang memiliki nilai ulangan yang baik tetapi masih ragu 

dengan pilihan kariernya 

5. Masih ada siswa yang rajin dalam daftar hadir siswa tetapi tidak memiliki 

pengetahuan akan potensi dirinya. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Hubungan Prestasi Akademik dengan 

Perkembangan Karier Siswa di Sekolah Menengah Atas Swasta Islam 

Terpadu Bangkinang”. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di SMAS Islam Terpadu 

Bangkinang sebagai lokasi penelitian adalah: 

1. Persoalan yang dikaji dalam judul diatas sesuai dengan bidang ilmu yang 

penulis pelajari. 

2. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 

3. Masalah yang akan diteliti terdapat di lokasi penelitian. 

4. Persoalan yang akan diteliti menarik karena prestasi akademik dan 

perkembangan karier siswa merupakan bagian yang integral dalam dunia 

pendidikan. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian 

maka perlu adanya  penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini adalah prestasi akademik dan perkembangan karier siswa. 

MenurutUlifa Rahma prestasi akademik adalah suatu tingkat 

pencapaian tertentu dalam kerja akademik terbukti pada hasil evaluasi, hasil 

tes, nilai rapor atau hasil tes potensi akademik lainnya.
8
Sedangkan menurut 

peneliti prestasi akademik adalah suatu keberhasilan yang diperoleh dari 

kegiatan belajar mengajar dan dapat diukur dari pencapaian prestasi belajar 

yang merujuk pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Menurut Beamount, Cooper dan Stockard dalam Manrihu, dijelaskan 

oleh Ulifa Rahma perkembangan karier adalah suatu proses yang berjalan 
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dengan perkembangan sepanjang hidup yang dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan, pekerjaan,pengalamandan juga dipengaruhi pada keputusan 

individu mengenai karier dan gaya hidup.
9
Sedangkan perkembangan karier 

menurut peneliti adalah penentuan pilihan karier pada tata jenjang pendidikan 

lanjutan. 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan latar belakang masalah bahwa 

persoalan pokok kajian ini adalah hubungan prestasi akademik dengan 

perkembangan karier siswa.Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, 

maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Prestasi akademik siswadi SMAS Islam Terpadu Bangkinang masih 

cenderung rendah. 

b. Faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswadi SMAS Islam 

Terpadu Bangkinang  belum teridentifikasi oleh guru. 

c. Perkembangan karier siswadi SMAS Islam Terpadu Bangkinang 

masih cenderung kurang baik. 

d. Faktor yang mempengaruhi perkembangan karier di SMAS Islam 

Terpadu Bangkinang masih belumteridentifikasi oleh guru. 

e. Belum ada hubungan prestasi akademik dengan perkembangan karier 

siswa di SMAS Islam Terpadu Bangkinang. 
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2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan wilayah dan batasan 

permasalahan yang diteliti supaya tetap fokus pada bahasannya serta 

dapat dipahami secara baik dan benar. Maka penelitian ini hanya 

membahas masalah: Hubungan prestasi akademik dengan perkembangan 

karier siswa di kelas XI  SMAS Islam Terpadu Bangkinang. 

3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan gejala-gejala yang dikemukakan dalam latar 

belakangmasalah diatas dapat diketahui masalah dalam kajian ini adalah 

hubungan antara prestasi akademik dan perkembangan karier siswadi 

SMAS Islam Terpadu Bangkinang.Berdasarkan rumusan masalah di atas 

dapat disusun rumusan masalah yaitu : 

a. Bagaimana prestasi akademik siswa di SMAS Islam Terpadu 

Bangkinang? 

b. Bagaiamana perkembangan karier siswa di SMAS Islam Terpadu 

Bangkinang? 

c. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi akademik 

dengan perkembangan kariersiswa di SMAS Islam Terpadu 

Bangkinang. 

E. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi akademik siswa di SMAS Islam 

Terpadu Bangkinang. 
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b. Untuk mengetahui perkembangan karier siswa di SMAS Islam 

Terpadu Bangkinang. 

c. Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara prestasi akademik 

dengan perkembangan karier siswadi SMAS Islam Terpadu 

Bangkinang. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Sebagai informasi bagi SMAS Islam Terpadu Bangkinang tentang 

hubungan antara prestasi akademik dengan perkembangan karier 

siswa di SMAS Islam Terpadu Bangkinang. 

b. Sebagai informasi bagi jurusan bimbingan dan konseling fakultas 

tarbiyah dan keguruan tentang hubungan antara prestasi akademik 

dengan perkembangan karier siswa di SMAS Islam Terpadu 

Bangkinang. 

c. Sebagai pengembangan ilmu pendidikan sesuai jurusan penulis yaitu 

bimbingan dan konseling. 

d. Kajian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan 

keilmuan dan akademik penulis. 

 

 

 


