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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan, di sekolah sangat diperlukan atau sangat penting 

keberadaan pelayanan bimbingan konseling. Karena, Pelayanan bimbingan 

konseling di sekolah merupakan kegiatan yang sistematis, terarah dan 

berkelanjutan serta selalu memperhatikan karakteristik tujuan pendidikan, 

kurikulum dan peserta didik. Secara umum, bimbingan konseling dapat 

diartikan sebagai pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara 

perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara 

optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.1 

Dalam pelayanan bimbingan konseling terdapat beberapa bidang 

bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir.2 Salah satu 

bimbingan yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah karir siswa adalah 

bimbingan karir. Menurut Winkel dalam Sulistyarini dan Mohammad Jauhar 

bahwa bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri 

menghadapi dunia kerja, memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi 

tertentu dan membekali diri supaya siap memangku jabatan itu serta 

menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan pekerjaan atau karir yang 
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dimasukinya.3 Bimbingan karir berperan penting dalam mengarahkan siswa 

untuk dapat mencapai sukses dalam berbagai segi kehidupan seperti 

pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial dan kehidupan pribadi yang 

bermakna. Bimbingan karir ditujukan bagi siswa yang akan 

mempertimbangkan jenis pekerjaan yang bergengsi dan sebagai bidang yang 

memerlukan kesiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setamat dari 

SMA.  

Masalah pemilihan karir yang sering dialami oleh siswa berasal dari dua 

faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal seperti kepribadian, minat, 

bakat dan faktor eksternal seperti ekonomi keluarga dan sebagainya. Senada 

dengan itu, Amaryllia Puspasari berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan 

adanya perbedaan karir pada diri individu meskipun ia mengikuti jalur 

pendidikan yang sama dengan orang lain, yaitu: 

1. Kepribadian, merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
bagaimana seseorang menikmati pekerjaan yang dimilikinya sehingga 
ia dapat menekuni dan mengoptimalkan nilai pekerjaan tersebut. 

2. Kompetensi akademis, merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting bagaimana seseorang memahami aspek logika akademis. 

3. Kompetensi interpersonal, merupakan kompetensi yang digunakan 
oleh individu dalam mengembangkan kemampuan sosial dalam 
memiliki relasi dan mengendalikan aspek emosi yang dimilikinya.4 

 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur merupakan lembaga 

pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar yang terletak di Jalan Negara KM. 

40, Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Sudah sejak 1982 sekolah 

tersebut melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dan pola BK 17. 

                                                                 
3
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4
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Guru bimbingan konseling yang bertugas dalam melaksanakan layanan 

bimbingan konseling berjumlah 4 orang. SMA Negeri 1 Kampar Timur adalah 

salah satu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan komponen pendidikan 

yaitu pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, materi pembelajaran dan 

prosesnya untuk membentuk individu yang kuat spiritual keagamaannya, 

pengendalian diri, cerdas, mempunyai keterampilan dan kepribadian. Oleh 

karena itu, perencanaan pemilihan karir oleh siswa di SMA Negeri 1 Kampar 

Timur harus benar-benar menjadi perhatian serius oleh para pemilik 

kebijakan, khususnya guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling 

harus memberikan pemahaman tentang hal-hal yang harus diperhatikan siswa 

sebelum memilih karir. Salah satunya adalah tipe kepribadian, apakah tipe 

siswa bertipe kepribadian ekstrovert atau introvert. Berdasarkan wawancara 

awal dengan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut pada tanggal 22 

Februari 2016, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut. 

1. Masih ada siswa yang aktif di berbagai kegiatan, tetapi belum mempunyai 

cita-cita karir yang jelas. 

2. Masih ada siswa yang belum mengetahui dan memahami tipe 

kepribadiannya. 

3. Masih ada siswa yang optimis dalam belajar, tetapi bingung memilih karir 

yang akan digelutinya di masa yang akan datang. 

4. Masih ada siswa yang sosialnya tinggi, tetapi tidak bisa menyebutkan karir 

yang akan digelutinya di masa yang akan datang. 
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5. Masih ada siswa yang beranggapan bahwa pemilihan karir hanya 

ditentukan oleh nilai semesternya. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Hubungan Tipe Kepribadian dengan Pemilihan 

Karir Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.   

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan peneliti memilih judul tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji berkenaan dengan bidang ilmu yang 

penulis pelajari. 

2. Masalah-masalah yang ingin diteliti tersebut sepengetahuan penulis belum 

pernah diteliti. 

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

dapat dijangkau oleh penulis. 

C. Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap masalah yang akan 

diteliti, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam 

masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Tipe kepribadian  

Kata tipe dapat merujuk kepada pengelompokan sifat yang berbeda 

dengan tingkat regularitas dan generalitas perilaku yang lebih besar. Kata 

tipe juga dianggap sebagai kategori yang berbeda secara kualitatif. Dengan 

kata lain, orang yang memiliki tipe berbeda bukan hanya karena memiliki 

satu karakteristik tertentu dengan kadar berbeda, tetapi juga karena 



 5 

memiliki kategori karakteristik yang berbeda.5 Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa tipe kepribadian merupakan sikap yang khas dari individu 

dalam berperilaku atau segala sesuatu yang mengarah ke luar atau ke 

dalam diri individu sehingga dapat dibedakan dengan individu lain. Hal ini 

senada dengan pendapat Jung dalam Sumadi Suryabrata yang menyatakan 

bahwa manusia terbagi menjadi dua tipe berdasarkan sikap jiwanya. Dua 

tipe tersebut adalah tipe ekstravers (dipengaruhi oleh dunia di luar diri) 

dan introvers (dipengaruhi oleh dunia di dalam diri).6 

2. Pemilihan karir 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karir adalah kemajuan dalam 

kehidupan, perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan atau jabatan.7 

Kemudian menurut Tolbert dalam Rahmad menyatakan bahwa karir 

mengandung makna urutan okupasi, job dan posisi-posisi yang diduduki 

sepanjang pengalaman kerja seseorang.8 

D. Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, 

bahwa pokok kajian ini adalah hubungan tipe kepribadian dengan 

pemilihan karir siswa di SMA Negeri 1 Kampar Timur. Berdasarkan 

                                                                 
5
 Lawrence, dkk. Psikologi Kepribadian: Teori dan Penelitian Edisi Kesembilan . Jakarta: 

Kencana. 2012. Cet. 2. hlm. 9. 
6
 Sumadi Suryabrata. Psikologi Kepribadian. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. hlm. 162. 

7
 Dessy Anwar. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Surabaya: Karya Abditama. 2001. 

hlm. 220.  
8
 Rahmad. Bimbingan Karier. Pekanbaru: Riau Creative Multimedia. 2013. Cet. 1. hlm. 
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pokok kajian tersebut, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai 

berikut. 

a. Pemahaman siswa tentang tipe kepribadian di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kampar Timur masih rendah. 

b. Tipe kepribadian siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur berbeda-beda. 

c. Pemilihan Karir siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur berbeda-beda.  

d. Pemahaman siswa tentang faktor yang dapat mempengaruhi tipe 

kepribadian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur masih 

rendah.  

e. Pemahaman siswa tentang faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan 

karir di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur masih 

rendah. 

2. Batasan Masalah  

Mengingat banyaknya persoalan yang mengitari kajian ini, maka 

penulis memfokuskan penelitian pada hubungan tipe kepribadian dengan 

pemilihan karir siswa di SMA Negeri Kampar Timur. Peneliti membatasi 

variabel X yakni tipe kepribadian ekstrovert saja. Kemudian peneliti juga 

membatasi siswa yang akan diteliti, yaitu seluruh kelas XI. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara tipe kepribadian 
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ekstrovert dengan pemilihan karir siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Kampar Timur? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan tipe kepribadian ekstrovert dengan 

pemilihan karir siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) 

bimbingan konseling di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA 

Riau. 

b. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi bagi guru bimbingan konseling 

dalam mengarahkan karir siswa di SMAN 1 Kampar Timur. 

c. Bagi Fakultas, sebagai bahan informasi dan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan manajemen 

pendidikan islam konsentrasi bimbingan konseling. 

  

 

 

 

 

 


