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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perencanan karier merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan 

karir individu. Kecakapan dalam mengambil keputusan, merupakan tujuan dari 

perencanaan karir yang telah ditempuh oleh setiap individu. Namun dalam 

perencanaan karir kemampuan siswa dalam mempersiapkan karirnya masih rendah 

dan bingung. Hal ini dapat menjadi isyarat bagi dunia pendidikan untuk 

mengembangkan karir, baik dalam kegiatan intruksional maupun dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling. Konseling adalah suatu upaya bantuan yang dilakukan 

dengan empat mata atau tatap muka, antara konselor dengan siswa yang berisi usaha 

yang langsung dan manusiawi yang dilakukan dalam suasana keahlian dan didasarkan 

atas norma-norma yang berlaku.
1
 

Dalam merencanakan karier, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, 

faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri sendiri (internal) maupun dari luar diri 

(eksternal). Hal ini sesuai dengan pandangan Anne Roe dalam Wingkel bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi perencanan karir seseorang yang di antaranya 

adalah faktor internal, meliputi nilai-nilai kehidupan, pemahaman tentang diri 

(konsep diri), taraf intelegensi, bakat khusus, minat, sifat, pengetahuan, dan keadaan 

jasmani. Faktor eksternal yang meliputi, lingkungan masyarakat, keadaan sosial 
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ekonomi negara, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan sekolah, dan pergaulan 

teman sebaya.
2
Selain itu, dalam teorinya Donald Super memandang bahwa pemilihan 

karir merupakan implementasi dari konsep diri.
3
 Unsur yang mendasar dalam 

pandangan pandangan Donald super adalah konsep diri atau gambaran diri 

sehubungan dengan pekerjaan yang akan di lakukan dan  jabatan yang akan di pegang 

yang merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri.
4
Hubungan 

konsep diri dengan perencanaan karir merupakan salah satu kontribusi utama dalam 

teori Anne Roe dan Donald Super. 

Konsep diri menurut Burn sebagai hubungan antara sikap dan keyakinan 

tentang diri-nya sendiri.
5
 Konsep diri akademik adalah penilaian seseorang terhadap 

kemampuan akademiknya, yang meliputi kemampuan dalam mengikuti pelajaran, 

kemampuan dalam meraih prestasi di bidang akademik, serta aktivitas di dalam kelas 

yang juga berkaitan dengan persepsi, pikiran,perasaan, dan penilaian seseorang 

terhadap kemampuan akademiknya. 

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada konsep diri positif, dimana 

Individu yang memiliki konsep diri positif dalam segala sesuatunya akan 

menanggapinya secara positif, dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang 

sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri. Ia akan percaya diri, akan bersikap 
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yakin dalam bertindak dan berperilaku. Sedangkan individu yang memiliki konsep 

diri negatif akan menanggapi segala sesuatu dengan pandangan negatif pula, dia akan 

mengubah terus menerus konsep dirinya atau melindungi konsep dirinya itu secara 

kokoh dengan cara mengubah atau menolak informasi baru dar lingkungannya. 

Menurut Nyalor, yang dikutip Desmita, mengemukakan bahwa banyak 

pendidikan yang membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep diri positif 

dengan prestasi belajar disekolah. Siswa yang memiliki konsep diri positif 

memperlihatkan prestasi yang baik disekolah, atau siswa yang berprestasi tinggi 

disekolah memiliki penilaian diri yang tinggi, serta menukjukkan antar pribadi ynag 

positif pula.
6
 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka berasumsi bahwa semakin bagus 

konsep diri para siswa, semakin bagus pula motivasi untuk belajar. Tetapi, dalam diri 

siswa tersebut konsep dirinya rendah, maka motivasi belajarnya pun rendah, hal ini 

juga akan mempengaruhi prestasi siswa baik dibidang akademik maupun dibidang 

non akademik 

Hal ini juga juga dikemukakan Hurlock, konsep diri diartikan sebagai persepsi, 

keyakinan, perasaan atau sikap seseorang tentang dirinya sendiri, kualitas penyikapan 

individu tentang dirinya sendiri dan suatu sistem pemaknaan individu tentang dirinya 

sendiri dan pandangan orang lain tentang dirinya.
7
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Setiap orang memiliki pengetahuan dan keyakinan unik mengenai dirinya 

sendiri. Konsep diri menjadi identitas yang membedakan antara satu orang dengan 

orang yang lainnya. Konsep diri memiliki dua kualitas, yaitu konsep diri yang negatif 

dan konsep diri yang positif. Orang yang mempunyai konsep diri negatif ditandai 

dengan cirri-ciri berikut : (1) Tidak tahan kritik,mudah marah, beranggapan bahwa 

koreksi orang lain tentang dirinya adalah usaha untuk menjatuhkan dirinya. (2) Haus 

atau responsitif terhadap pujian, di sisilain sangat kritis dan menilai orang lain serta 

tidak sanggup menerima kelebihan orang lain. (3) Enggan berkompetisi dengan orang 

lain.(4) Cendrung merasa tidak di senangi, tidak diperhatikan serta tidak diterima 

orang lain. Kemudian ciri-ciri yang memiliki konsep diri positif anatara lain: (1) 

Mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah, 

bahkan ketika mengalami kegagalan. (2) merasa sama atau setara dengan orang 

lain.(3) Menerima pujian tanpa rasa malu atau pura-pura rendah hati, serta menerima 

penghargaan tanpa rasa bersalah.(4) Memiliki kemampuan untuk terus-menerus 

memperbaiki diri sendiri serta menyadari kesalahan pribadi. (5) Menyadari bahwa 

setiap orang memiliki perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak sepenuhnya di 

senangi oleh orang lain atau masyarakat.
8
 

Konsep diri juga diartikan sebagai penilaian, pandangan, dan perasaan 

seseorang tentang dirinya. Konsep diri terdiri atas dua aspek, yaitu konsep diri fisik 

yang tercermin pada penampilannya, dan konsep diri psikologis yang terinci atas 

konsep diri akademis dan konsep diri sosial. Dalam kaitannya dengan belajar perlu 
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dibangun konsep diri yang positif, agar terbentuk kepercayaan diri. Hal ini senada 

dengan pendapat Cooper dan Sawot, bahwa  kepercayaan diri adalah kekuatan emosi 

yang didasarkan atas rasa harga diri dan makna diri. Semakin besar rasa percaya diri, 

semakin besar peluang untuk mencapai keberhasilan dalam segala aktivitas.
9
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas seharusnya siswa memiliki konsep diri 

yang positif akan memiliki perencanaan karir yang baik sedangkan yang memiliki 

konsep diri yang negatif cenderung tidak mengetahui perencanaan karir kedepan nya. 

Fenomena di lapangan menunjukan bahwa banyak siswa yang merencanakan 

kariernya dimulai dari keputusan pendidikan lanjutan hanya didasarkan atas 

ketertarikan diri pada sekolah-sekolah tertentu. Ketertarikan pada sekolah tertentu 

kadang terjadi karena pengaruh teman, melihat sekolah yang favorit, atau hanya 

melihat dari seragam yang bagus. Padahal, sekolah yang menarik dirinya belum tentu 

sesuai dengan pengembangan potensinya dan kariernya.Para siswa Sekolah 

Menengah Pertama yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA/MA/SMK, tidak 

begitu saja memutuskan melainkan melalaui pertimbangan dan proses yang rumit.  

Akhir-akhir ini, dilakukan penekanan kembali pada perencanaan karir yang 

meliputi pembentukan konsep diri sebagai suatu bagian integral dari perkembngan. 

Penekanan ini sebagian berkaitan dengan makin meningkatnya minat dalam konsep-

konsep pendidikan karier dan perencanaan karier
10

. Maka dari itu siswa harus 

                                                             
9 Lisa Ratriana Chairiyati, ( Hubungan Antara Self-Efficacy Akademik dan Konsep Diri 

Akademik dengan Prestasi Akademik),Humaniora, 2 (Oktober 2013),h.127 
10 Muhammad Thayeb Manhiru. (2002).Pengantar Bimbingan dan Konseling 

Karier(Jakarta:Bumi Aksara) h.15 



6 
 

mempertimbangkan keadaan dirinya dan perencanaan kariernya. Karena perencanaan 

karier yang matang akan membuat siswa siap dalam mengambil keputusan 

pendidikan. Salah satu hal yang menyebabkan siswa belum matang dalam keputusan 

kariernya ialah kurang mengetehuai konsep diri sendiri. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru adalah salah satu institusi 

pendidikan yang menerapkan dalam visi misi  sekolahnya adalah unggul dan 

berkarakter (UK) dimana sekolah ini sangat mengutamkan prestasi dan karakter siswa 

yang baik. Kemudian untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dari pihak sekolah 

serta guru bimbingan dan konseling sudah berupaya untuk dapat meningkatkan 

prestasi sekolah dengan memberikan pemahaman diri terhadap siswa agar siswa 

mengetahui tentang dirinya dan memiliki konsep diri yang baik dan mempunyai 

perencanaan karir yang matang. Dari pengamatan awal (studi pendahuluan) penulis 

menemukan konsep diri siswa kelas X TKJ di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 

Pekanbaru yang sudah optimal. Hal ini terlihat dari ciri-ciri sebagai berikut: (1) Siswa 

mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya dalam menghadapi kehidupan yang 

dijalaninya.(2) Siswa menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang 

sederajat dengan manusia lainnya.(3) Siswa mampu menempatkan dirinya pada 

kondisi yang tepat sebagaimana orang lain, sehingga keberadaannya dapat diterima 

oleh orang lain.(4) Siswa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.(5) 

Siswa menyadari dan tidak merasa malu akan keadaan dirinya.(6) Kelemahan yang 

dimilikinya tidak membuatnya menyalahkan dirinya sendiri, sebagaimana ia mampu 
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menghargai setiap kelebihannya.(7) Siswa tidak mengingkari atau merasa bersalah 

atas dorongan-dorongan emosi yang ada pada dirinya.  

Dari pengamatan awal tersebut di temukan bahwa konsep diri siswa siswa kelas 

X TKJ di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru sudah optimal, tetapi 

siswa kelas X TKJ di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru masih 

kebingungan dalam merencanakan karir untuk kedepannya. Hal tersebut dapat terlihat 

dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang tidak mengetahui arah sekolah lanjutan yang akan 

ditempuhnya. 

2. Masih ada siswa yang tidak mengetahui informasi tentang karier yang sesuai 

dengan bakat, minat, cita-cita dan harapan orang tua. 

3. Masih ada siswa yang tidak mengetahui keputusan karier yang akan 

ditempuhnya. 

4. Siswa mempunyai cita-cita tetapi kurang semangat untuk meraihnya. 

5. Ada beberapa siswa yang belum ada minat yerhadap suatu pekerjaan tertentu 

dalam dirinya. 

6. Ada beberapa siswa yang tidak percaya diri dalam menyebutkan pekerjaan di 

masa yang akan datang. 
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Berdasarkan gejala yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Konsep Diri terhadap Perencanaan 

Karir Siswa Kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih judul diatas adalah sebagai berikut. 

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

ilmu yang penulis pelajari. 

 

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

Sekolah Menengah Kejuruan 4 Pekanbaru. 

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

terjangkau oleh penulis. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan dan memahami judul 

ini, maka penulis perlu menjelasakan beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, di antaranya: 

1. Konsep diri (self-concept) 
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Konsep diri adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau 

penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu  yang bersangkutan.
11

jadi. konsep 

diri adalah gambaran diri yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri, 

meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial   dan emosional. Sedangkan konsep diri 

positif adalah ketika individu dapat mengerti dan menerima dirinya dengan baik, 

sehingga individu tersebut dapat menerima setiap evaluasi terhadap dirinya 

dengan baik.  

2. Karir 

Karir adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan 

dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dunia kerja.
12

 

3. Perencanaan Karir 

Perencanaan karir adalah suatu tingkat perkembangan karir yang sisesuiakan 

dengan tugas perkembangan yang menunjukan kemampuan seseorang dalam 

membuat pilihan karir yang tepat.
13

 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan gejala-gejala masalah dan uraian yang telah di paparkan di atas, 

maka gambaran yang mengitari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Siswa mempunyai cita-cita tetapi kurang bersemangat untuk meraihnya. 

b. Siswa belum mempunyai cita-cita karir yang jelas. 
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c. Siswa belum berminat terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam dirinya. 

d. Siswa tidak percaya diri dalam menyebutkan pekerjaan di masa yang akan 

dating. 

e. Siswa beranggapan bahwa pemilihan atau jurusan hanya ditentukan oleh nilai 

rapor yang didapatkannya. 

2. Batasan Masalah  

Mengingat banyaknya persoalan yang terkait dengan kajian ini. Seperti yang 

dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas. Maka penulis menfokuskan pada 

Pengaruh konsep diri terhadap perencanaan karir siswa kelas X TKJ di Sekolah 

Menengah Kejuruan 4 Pekanbaru 

3. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh yang signifikan antara konep diri terhahap 

perencanaan karir siswa kelas X TKJ di Sekolah Menengah Kejuruan 4 

Pekanbaru? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran perencanaan karir siswa kelas X TKJ di Sekolah 

Menengah Kejuruan 4 Pekanbaru. 

b.  Untuk mengetahui apakah ada pengaruh konsep diri terhadap perencanaan 

karir siswa kelas X TKJ di Sekolah Menengah Kejuruan 4 Pekanbaru. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Strata 

1 (S1) dengan gelar S. Pd. 

b. Bagi kepala Sekolah Menengah Kejuruan 4 Pekanbaru, sumbangan 

pemikiran dan masukan untuk memecahkan permasalahan yang terkait 

dengan judul tersebut. 

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

mahasiswa yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi jika 

ingin mengadakan penelitian yang berhubungan denga judul di atas 

 

 

 

 


