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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sekarang ini semakin berkembang, semakin banyak sekali model atau 

teknik pembelajaran yang digunakan dalam belajar. Di sekolah-sekolah sekarang 

semakin banyak sekali program pendidikan yang digunakan mulai dari program kelas 

akselerasi, billingual, dan kelas regular atau kelas biasa.Banyak  sekolah-sekolah 

sekarang ini yang mulai membuka berbagai program,salah satunya yaitu program 

akselerasi. Program askselerasi di dunia pendidikan diberlakukan pada beberapa sekolah 

untuk menjawab dan memberikan perhatian kepada siswa-siswa yang mengalami bakat 

pada bidang tertentu.Akselerasi adalah istilah luas yang dapat merujuk kepada organisasi 

program di mana peserta didik menyelesaikan suatu program studi dalam waktu kurang 

dari biasanya diharapkan.penekanan dalam akselerasi adalah pada waktu dan pintu 

masuk awal ke karir. Akselerasi dalam arti luas merujuk pada siswa, individu yang 

bergerak di depan rekan-rekan di semua bidang pendidikan. Dalam arti sempit, 

akselerasiditerapkan untuk program studi tertentu atau bidang bakat.di mana salah satu 

bergerak ke depan rekan-rekan di area yang dipilih. Pada dasarnya, akselerasi berarti 

bahwa satu kali menghabiskan waktu di suatu program studi dipersingkat, dan 

pengalaman konvensional yang dikompres dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari 

akselerasi adalah memaksimalkan potensi peserta didik agar terlayani dengan baik dan 

tidak mengalami “underachievement” Coleman, 1985 (Hawadi-Akbar, 2004). 

Permasalah yang terjadi pada siswa akselerasi, disatu sisi mereka harus memenuhi 

kebutuhan masa remajanya dan disisi lain mereka harus melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sebagai siswa akselerasi.Karena program akselerasi ini menuntut tenaga 

atau perhatian yang besar dari anak untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya.Adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi membuat munculnya permasalahan 

baik itu akademis, penyesuaian sosial dan penyesuaian emosional.Hal ini yang 

berpotensi memunculkan masalah, salah satunya adalah ketidaksiapan anak, dimana 
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anak kurang memahami tugas dan tanggung jawab serta konsekuensi ketika mereka 

mengikuti program akselerasi ini dan keterpaksaan untuk mengikuti program ini. 

Hasil penelitian terhadap 159 siswi kelas III SMU di Jakarta menunjukan bahwa 

subjek berada pada achieved status, memiliki orientasi karir yang mengarah 

padapekerjaan netral, serta memiliki keinginan mencapai posisi pemimpin dalam bidang 

pekerjaan yang kelak dipilihnya. (Pandia, 2007) 

Berdasarkan data-data yang dihimpun melalui penyebaran angket dapat 

dikemukakan bahwa, pada umumnya siswa kelas VIII SMPN 5 Bandungmemiliki 

orientasi karir pada tingkat pencapaian sedang.Gambaran orientasi karir siswa kelas VIII 

(RSBI), yaitu pada kategori tinggi, sedangkan gambaran orientasi karir siswa kelas VIII 

(reguler) berada pada kategori sedang.Berdasarkan dari data-data yang diolah, bahwa 

tidak ada perbedaan orientasi karir yang signifikan antara kelas VIII (RSBI) dengan 

siswa kelas VIII (reguler). (Widiasti, 2010) 

Para siswa merasa terbebani dengan sistem belajar kelas akselerasi, karena adanya 

tuntutan untuk berprestasi yang baik.Sebagian besar siswa akselerasitidak mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler.Karena mereka tidak mempunyai waktu luang yang cukup 

untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini juga akan menurunkan jumlah waktu untuk 

berinteraksi dengan teman-teman diluar kelas. Aktivitas kurikuler berkaitan dengan usia 

sehingga siswa akselerasi akan memiliki kesempatan yang kurang untuk berpatisipasi 

dalam aktivitas-aktivitas yang penting di luar kurikulum yang normal. Hal ini juga akan 

menurunkan jumlah waktunya untuk memperkenalkan masalah karir pada mereka. 

Orientasi karir bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang berbagai 

hal yang kaitannya dengan pilihan karir, sehingga peserta didik mampu mengidentifikasi 

keserasian diri sendiri dengan aspek berbagai jenis karir.Sedangkan siswa akselerasi 

terikat pada keputusan karir lebih dini, yang bisa jadi karir tersebut tidak sesuai bagi 

dirinya. Sehingga dapat membuat mereka akan kurang mampu menyesuaikan diri dalam 

karirnya karena menempati karir yang tidak tepat, tidak memiliki kesempatan untuk 

menyesuaikan diri terhadap tekanan yang ada sepanjang hidup, atau tidak mampu 

bekerja secara efektif dengan orang lain. (Hawadi-Akbar, 2004) 
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 Untuk memenuhi harapan  dalam pencapaian prestasi akademik dalam pelaksanaan 

program akselerasi dibutuhkan syarat-syarat tertentu untuk mengidentifikasi siswa yang 

akan masuk dalam program akselerasi. Siswa yang dapat mengikuti proram akselerasi 

adalah siswa yang berbakat.Seorang siswa dapat dikatan berbakat jika memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan menurut teori keberbakatan Renzulli, seorang anak dapat 

diidentifikasikan keberbakatan jika mempunyai tiga kriteria keberbakatan yaitu 

kemampuan umum diatas rata-rata, kreativitas diatas rata-rata dan pengikatan diri 

terhadap tugas yang lebih dikenal dengan konsep keberbakatan.Jadi jika seorang anak 

didik hanya memiliki salah satu dari kriteria keberkatan maka belum mencerminkan 

keberbakatan. Karena menurut riset tentang individu yang kreatif dan produktif 

menunjukan secara konsisten orang-orang yang mendapat pengakuan karena prestasi 

dan kontribusi kreatif yang unik, memiliki tiga kriteria atau ciri-ciri yang berpautan 

(Munandar, 2004) 

Layanan pendidikan bagi peserta didik berbakat akademik harus diwarnai dengan 

kecepatan dan kompleksitas yang cocok dengan kemampuannya dari pada peserta didik 

biasa. Namun demikian, bagaimana cara dan bentuk layanan pendidikan khusus yang 

dimaksudkan sampai saat ini belum ada kejelasan dan ketegasan, mengingat belum ada 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional di lapangan yang mengatur hal 

tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah yang khusus mengatur pendidikan anak 

yang dirumuskan secara jelas, tegas, fungsional, perspektif, akomodatif, dan 

komprehensif, sehingga benar-benar mampu menjamin terselenggaranya program 

pendidikan yang mampu menjamin aktualisasi keberbakatan mereka. Akibat kondisi di 

atas, di samping kurang mendorong perkembangan pendidikan kita juga sangat 

merugikan anak-anak berbakat yang tersebar di berbagai wilayah dan jenjang 

pendidikan, yang populasinya diduga berkisar 1-5% dari populasi anak usia sekolah. 

Padahal mereka adalah salah satu sumber daya manusia yang unggul bagi kemajuan 

bangsa.Belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur pendidikan anak berbakat 

juga berakibat belum terdapatnya keseragaman di kalangan praktisi pendidikan dalam 

bertindak dan bersikap menghadapi anak berbakat di sekolahnya. (Sunardi, 2008) 
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Anak berbakat adalah individu unik dengan karakteristik dan kebutuhan tersendiri 

yang relatif berbeda dengan anak normal pada umumnya. Munculnya karakteritik dan 

kebutuhan khas pada anak berbakat tersebut disamping berdampak positif terhadap 

berbagai aspek perkembangan, disisi lain cenderung melahirkan berbagai permasalahan 

psikologis, emosional, sosial, pribadi, akademik, maupun karir pada mereka. Berkaitan 

dengan karir, keberbakatan dengan segala permasalahannya berimplikasi kuat pada 

perlunya dirumuskan suatu model alternatif layanan bimbingan, khususnya bimbingan 

karir yang mampu mengakses keberbakatan dan permasalahan mereka, sehingga karir 

mereka dapat berkembang secara optimal.Dengan demikian mereka dapat memberikan 

sumbangan besar bagi kemajuan bangsa. Sedangkan karir itu sendiri lebih menunjuk 

pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai pilihan hidup, yang 

meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya 

hidupnya.  

Pada waktu kita masih anak-anak, jika kita ditanyai mengenai apa cita-cita kita 

maka jawabannya sering kali sangat tipikal, seperti dokter, insinyur, petani. Jika seorang 

remaja ditanya tentang karirnya mungkin karir yang menarik kemungkinan terbesar 

adalah menjadi  penyanyi, pemusik, peragawati, foto model atau olahragawan. Ketika 

menginjak dewasa pilihan karirnya akan semakin realistis sesuai dengan situasi lapangan 

kerja yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Cita-cita, harapan dan keinginan 

berkaitan dengan karir akan selalu berubah seiring dengan kedewasaan dan 

pengalamannya.         

Seringkali kita juga menjumpai orang-orang yang sukses dalam karir tetapi tidak 

sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya. Seorang dokter yang menjadi 

manajer  pemasaran. Dan masih banyak contoh lainnya. Lantas bagaimana kita 

mengetahui kita akan melangkah kemana? Yang  terpenting adalah orientasi karir. 

Orientasi karir mungkin tidak secara spesifik menyebut jabatan tertentu karena kita tahu 

seiring dengan situasi ekonomi  yang berubah dengan cepat, maka posisi-posisi yang 

tersedia di lapangan kerja juga berubah, dan seringkali tidak dapat kita prediksi. Dengan 

orientasi karir yang jelas kita tidak akan kehilangan akal karena sudah mengetahui 



5 
 

 
 

bayangan mengenai jalur karir kita. Orientasi karir menjadi semacam grand design bagi 

karir kita. (Wijarnoko, 2010) 

Temuan ini menunjukkan adanya siswa di kelas XII yang belum mampu 

menunjukkan kematangan arah pilihan karir yang tinggi atau optimal.Secara umum 

prestasi kematangan arah pilihan karir responden adalah menunjukkan prestasi yang 

baik atau menunjukkan kematangan arah pilihan karir yang tinggi, ini dapat dilihat dari 

skor rata-rata yang ditunjukkan kelompok responden berada di atas skor rata-rata ideal. 

Akan tetapi, masih ditemukan sebanyak 29% hanya mampu memiliki kematangan arah 

pilihan karir sedang, rendah sebanyak 20%, dan bahkan ditemukan juga responden yang 

kematangan arah pilihan karirnya sangat rendah, yaitu sebanyak 10%. (Sucipto, 2008) 

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan temuan dari tinjauan sistematis 

studi meneliti pengaruh karir dan aspirasi siswa SMA yang berbakat dan membuat 

rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.Hasil penelitian menunjukkan siswa berbakat 

memilih karir yang sesuai pribadi mereka konsep diri dan persepsi mereka tentang sifat-

sifat yang diperlukan untuk berhasil dalam profesi.Anggota keluarga, terutama ibu, 

memiliki pengaruh terbesar pada pembuatan keputusan karir dan para siswa lebih 

cenderung untuk menunjukkan keinginan untuk profesi dengan prestise tinggi, tingkat 

pendidikan yang tinggi dan membayar lebih tinggi (Milgram, 1991). 

Laporan pada pengembangan program pendidikan karir bagi siswa SMA yang 

berbakat di sebuah sekolah di New South Wales selektif tinggi.Program ini 

menggantikan pendekatan sebelumnya yang permintaan yang responsif, generik dalam 

pendekatan, dan tidak selaras dengan kebutuhan siswa.Sebuah analisis kebutuhan 

sekolah dan evaluasi formatif (melalui survei peserta, observasi partisipan, dan ulasan 

hasil) yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan sebuah program pembangunan 

kembali. Evaluasi ini menghasilkan perubahan berikut: sebelumnya dan peluang karir 

yang lebih fleksibel kesadaran; lingkup meningkat untuk klarifikasi nilai; 

dimasukkannya unsur psikologis, psychocreative, dan sosial; integrasi pendidikan karir 

dan kesejahteraan siswa; penekanan pembelajaran seumur hidup; aspirasi tambahan bagi 

siswa tertentu; strategi kerja untuk perempuan, dan, perluasan kesempatan belajar 
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masyarakat. Implikasi bagi personil sekolah, siswa, dan orangtua dianggap dengan 

tujuan untuk memberikan program karir pendidikan 'praktek terbaik' untuk siswa SMA 

berbakat  (McKnight, 2009). 

Program pendidikan karir memiliki fitur yang signifikan sebagai sebuah komitmen 

untuk hubungan antara dan di antara persiapan kejuruan, perencanaan karir dan 

penempatan kerja pada tahun-tahun senior di samping bantuan yang lebih tradisional 

untuk siswa untuk memilih penuh waktu pasca-sekolah program studi.Sekalipun anak 

berbakat dianugerahi berbagai keunggulan atau keistimewaan yang luar biasa, namun 

faktor keberbakatannya sendiri dan lingkungan dapat berpengaruh kuat pada munculnya 

berbagai masalah dalam perkembangan karir mereka.Perkembangan karir memerlukan 

waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kehidupan manusia, karena itu 

pelaksanaannya perlu dilakukan sejak dini agar anak dapat mengembangkan karirnya 

secara tepat sesuai dengan keberbakatannya. Milgram (1991) menegaskan bahwa 

perkembangan karir merupakan proses kehidupan panjang dari kristaliasi identitas 

vokasional. Suatu variasi luas dari kombinasi faktor keturunan dan fisik dengan pribadi 

sosial, sosiologis, pendidikan, ekonomi, dan pengaruh-pengaruh lainnya. 

Dalam kaitan dengan perkembangan karir, anak berbakat cenderung dihadapkan 

pada dilema-dilema psikologis dalam menentukan putusan karir, yang bersumber kepada 

masalah-masalah  kebosanan, stress, keragu-raguan, rasa ingin tahu, kreativitas, serta 

idealisme-perfeksionisme, serta konflik-konflik yang berkaitan erat dengan keunggulan 

potensi versus kepuasan dalam melakukan aktivitas, antara keinginan menentukan 

pendidikan lanjutan versus masalah kesempatan, finansial dan dukungan orang tua, 

fasilitas, serta pertentangan antara pilihan karir versus gaya hidup sebagai konsekuensi 

pilihan karir. 

Memilih karir bisa menjadi keputusan yang sangat sulit. Pilihan karir harus 

dipertimbangkan sejak SMA dan sebelum masuk universitas atau perguruan tinggi. 

Pemilihan karir sebaiknya dimulai sejak usia dini karena pemilihan karir merupakan 

keputusan yang sulit bagi remaja serta sering melibatkan orangtua. Supaya ketika sudah 

dewasa sudah bisa menetapkan karirnya secara tepat.Untuk memilih karir yang tepat 
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danmenarik, kita harus mengetahui bakat kita.Maka, perlu mengetahui orientasi karir 

kita terlebih dahulu (Tarsidi, 2008). 

Orientasi karir anak berbakat sangat penting tertutama untuk anak berbakat di kelas 

akselerasi. Karena pada program kelas akselerasi anak ditutut untuk belajar lebih cepat 

dari pada  siswa kelas reguler. Sehingga anak berbakat pada kelas akselerasi lulus lebih 

cepat dan bekerja lebih cepat. Untuk itu orientasi karir pada anak berbakat sangat 

diperlukan, mengingat pada kelas akselerasi anak dituntut untuk lulus lebih cepat 

sehingga pada karirnya pun juga lebih cepat dari pada anak di kelas reguler atau biasa, 

dan supaya  anak bisa memilih sesuai dengan minat dan orientasi karirnya supaya  lebih 

tepat dan lebih mantap. 

Akibat kondisi-kondisi di atas, konsekuensinya diperlukan program layanan 

bimbingan dan konseling karir yang lebih terprogram, sistematis, terpadu, 

berkesinambungan, beragam, dan mantap, serta selaras dengan karakteristik, 

permasalahan, dan kebutuhan anak berbakat, sehingga mampu menjamin 

akselerasikeunggulan potensi, pekembangan pribadi secara optimal, serta mengantarkan 

mereka pada jenjang karir yang memuaskan semua pihak. Sedangkan dalam 

pelaksanaannya, menuntut adanya tenaga konselor yang berkualitas dengan kualifikasi 

“plus’, terutama  dari aspek kepribadian dan pengetahuan tentang ruang lingkup 

keberbakatan.Supaya anak lebih bisa mengenali orientasi karirnya (Sunardi, 2008). 

Berdasarkan dengan pemasalahan-permasalahan di atas yang terjadi dalam dunia 

pendidikan maka, penulis tertarik untuk mengambil judul “Identifikasi Orientasi Karir 

Siswa Cerdas Istimewa di Kelas Akselerasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana  tingkat orientasi karir pada siswa cerdas istimewa di  kelas akselerasi? 

 

C. Tujuan 

Untuk mengetahui  tingkat orientasi karir pada siswa cerdas istimewa di kelas 

akselerasi. 
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D. Manfaat 

Manfaat praktis: Memberikan masukan kepada siswa atau pengelola pendidikan 

akselerasiuntuk  siswa supaya  lebih bisa mengenali kemampuan dan minat 

karirnya. 

Manfaat teoritik: Untuk menambah pengetahuan atau wawasan dalam rangka 

mengembangkan teori-teori tentang orientasi karir . 




