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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sejarah pendidikan di Indonesia pada masa orde baru mengenai adanya hak bagi 

peserta didik untuk mendapatkan pelayanan khusus bagi anak berbakat belum 

maksimal meskipun undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional telah dikeluarkan untuk membantu memaksimalkan pelayanan pendidikan 

bagi anak berbakat, akan tetapi masih belum ada perubahan yang signifikan. Pada 

tahun 1983 dalam dunia pendidikan dasar dan menengah mulai diujicobakan 

pelayanan bagi anak berbakat yang berlokasi di perkotaan dan pedesaan. Para siswa 

diidentifikasi melalui prosedur tes dan nontes, dengan bentuk pelayanan program 

bimbingan dan kelas khusus diluar waktu sekolah. Namun, tujuan tersebut belum 

mendapatkan hasil yang maksimal karena terbatasnya anggaran dana untuk 

pengembangan sektor pendidikan. 

Pada tahun ajaran 1994/1995 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibawah 

Prof. DR. Wardiman Djojonegoro memperkenalkan konsep sekolah unggul, konsep 

ini untuk mengakomodasi kebutuhan siswa-siswi dalam kategori siswa berbakat 

(Giftet). Menurut Terman (Milgram, 1991) anak berbakat adalah anak yang memiliki 

skor IQ 140 dari hasil alat tes Standford-Binet dan menegaskan bahwa anak berbakat 

belum tentu anak jenius karena anak berbakat mungkin bisa menjadi anak jenius. 

Namun Menurut Guilford (Milgram, 1991), anak berbakat bukan hanya memiliki IQ 

tinggi namun memiliki kreatifitas yang tinggi. Menurut Milgram (1991), terdapat 

beberapa kategori untuk anak berbakat yaitu, kemampuan intelektual umum, 

kemampuan intelektual khusus, berfikir kreatif asli dari dalam diri, dan bakat kreatif 

khusus. 

Anak berbakat akademik pada hakekatnya dapat dikenali melalui pemahaman 

tentang karakteristik kebutuhannya. Kitano dan Kirby menegaskan bahwa 

karakteristik anak berbakat diantaranya: memiliki rentangan perhatian yang lama 

dikaitkan dengan bidang akademik tertentu, memiliki pemahaman konsep, metode 

dan terminologi pada tingkat lanjut untuk bidang tertentu, mampu menerapkan 
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konsep-konsep dari bidang tertentu kegiatan-kegiatan dalam bidang lainnya, adanya 

keinginan untuk mencurahkan sebagian besar waktu dan usahanya untuk mencapai 

standar yang tinggi dalam suatu bidang akademik tertentu, adanya kemampuan 

kompetitif dalam bidang akademik tertentu dan motivasi untuk berbuat terbaik, 

kemampuan belajar cepat dalam bidang studi tertentu dan memiliki keajegan dan 

dikendalikan oleh tujuan dalam bidang tertentu (Wahab,2011). 

Berdasarkan pendapat para pakar diatas, maka penting adanya pendidikan 

khusus bagi anak berbakat untuk memaksimalkan prestasi pendidikannya sebab 

orientasi pendidikan mereka berbeda dengan anak yang pada umumnya. Hal inilah 

yang mengawali adanya program pendidikan akselerasi yang dikhususkan pada siswa 

yang memiliki kriteria cepat dan berbakat. 

Pendidikan akselerasi menurut Hawadi (2006) adalah pelayanan yang diberikan 

kepada anak berbakat dengan mengikuti pelajaran tertentu pada kelas diatasnya 

(meloncat kelas). Model kurikulum yang diajarkan yaitu dengan mempercepat bahan 

ajar dari yang seharusnya dikuasai oleh siswa saat itu. Ada beberapa manfaat adanya 

sekolah akselerasi bagi anak berbakat yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

belajarnya meningkat serta meningkatkan waktu untuk berkarir karena adanya 

pengurangan (percepatan) waktu belajar akan menigkatkan produktifitas siswa, 

penghasilan dan kehidupan pribadinya pada waktu yang lain. 

Karir menurut Natawidjaja (Sartinah, 2006) ialah gambaran tentang diri 

pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja diluar dirinya, menemukan gambaran 

dirinya tersebut dengan dunia kerja itu untuk pada akhirnya dapat memilih bidang 

pekerjaannya, menyiapkan diri untuk bidang pekerjaan dan memasukinya, serta 

membina karir dalam bidang tersebut. 

Menurut Milgram (1991), Pendidikan karir adalah sebuah proses pengajaran 

atau pembelajaran dengan dua aspek. Pertama, menekankan tentang informasi dunia 

kerja dan penerimaan serta aktivitas kerja yang spesifik. Kedua, menekankan 

pengetahuan tentang kemampuan kepemilikan, kepentingan, sikap, nilai terhadap 

pekerjaan. Sukardi (1987), Pendidikan karir merupakan perkembangan daripada 

kecakapan dan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memperhatikan pilihan 

pekerjaan tanggung jawab sosial kegiatan penggunaan waktu luang dan 

perkembangan pribadinya. Menurut Hansen (Sukardi, 1987), pendidikan karir adalah 
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suatu proses atau perkembangan yang bersifat seumur hidup. Hansen lebih 

menekankan pada pengertian diri dan perkembangan metode untuk bergerak maju 

kemudian memperoleh hasil yang memadai. Oleh sebab itu anak berbakat sangat 

penting diberikan pendidikan karir. Menurut Marland (Milgram, 1991), pendidikan 

karir seharusnya disertakan pada bagian kurikulum sekolah mulai dari Taman 

Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi. Pendidikan minat dan bakat juga dibutuhkan 

untuk menunjang pengembangan pendidikan karir. Maka dengan demikian 

pendidikan karir ikut menunjang proses perkembangan karir sehingga perlu 

diselenggarakan secara terpadu, sehingga sudah selayaknya lembaga pendidikan 

yang bersangkutan dengan dunia kerja diantaranya berkaitan dengan pengetahuan 

dan keterampilan persiapan/pembinaan karir mendapatkan tempat yang terpenting 

dalam seluruh program pendidikannya salah satunya dengan memberikan bimbingan 

karir pada siswa berbakat. 

Bimbingan karir adalah bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia 

pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan (profesi) tertentu serta 

membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri 

dengan tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki (Winkel yang dikutip 

dalam Tohirin, 2011). Pada hakekatnya suatu bimbingan karir menghubungkan 

antara pembimbing dengan siswa untuk membantu dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah-masalah yang menyangkut karir. 

Hal diatas sejalan dengan pendapat Milgram (1991) bahwa perkembangan karir 

adalah proses kristalisasi sepanjang hayat dari suatu identitas pekerjaan, pendidikan 

karir adalah proses pembelajaran dengan penekanan pada informasi dunia kerja, 

persyaratan dan aktivitas pekerjaan khusus, pengetahuan tentang kemampuan diri, 

bakat, minat, dan nilai pekerjaan, sedangkan bimbingan karir memfokuskan pada 

penggunaan informasi yang diperlukan dalam proses pendidikan karir pada 

perencanaan pribadi dan pembuatan keputusan karir, karena itu baik pendidikan karir 

maupun bimbingan karir, kedua-duanya harus menjadi bagian integral dari 

kurikulum pendidikan.  

Milgram (1991) menjelaskan bahwa pendidikan dan bimbingan karir penting 

diberikan kepada anak berbakat karena anak berbakat mempunyai berbagai bakat 

potensial, minat karir muncul lebih awal, harapan lingkungan, maksudnya mereka 
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diharapkan mempunyai prestasi karir yang signifikan. Untuk anak-anak harapan ini 

berfungsi sebagai sumber dorongan dan kekuatan. Untuk orang lain harapan-harapan 

positif dari orang tua, saudara, guru, teman sebaya, dan lainnya merupakan sumber 

tekanan untuk menyesuaikan diri. Besar harapan bahwa mereka akan memberikan 

kontribusi untuk masyarakat yang lebih luas. Hal itu dapat menciptakan konflik 

untuk anak-anak berbakat tentang apa yang orang lain anggap. Hal itulah yang 

mengharuskan adanya pendidikan dan bimbingan karir pada anak berbakat. 

Sedangkan SunardiA (2008) mengemukakan bahwa pentingnya layanan 

pendidikan dan bimbingan karir pada anak berbakat berangkat dari asumsi:  

1. Anak berbakat berpeluang besar untuk menjadi sumber daya manusia unggul 

untuk mengembangkan karir secara sukses dalam sejumlah jabatan penting 

bagi kemajuan bangsa.  

2. Tantangan era globalisasi menuntut disiapkannya pekerja-pekerja ilmiah yang 

berbobot dan profesional dalam bidang-bidang yang semakin 

terspesialisasikan. 

Dalam kaitan dengan perkembangan karir terdapat beberapa predisposisi yang 

cenderung melahirkan berbagai hambatan dalam perkembangan karir anak berbakat. 

Menurut Milgram (1991), anak berbakat cenderung dihadapkan pada dilema-dilema 

psikologis dalam menentukan putusan karir, yang bersumber kepada masalah-

masalah diskontinuitas, multipotensi, displasia, kebosanan, stress, keragu-raguan- 

displasia, rasa ingin tahu - curiosity, 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. 

Akibat kondisi-kondisi di atas, konsekuensinya diperlukan program layanan 

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

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

permasalahan, dan kebutuhan anak berbakat, sehingga mampu menjamin akselerasi 

keuunggulan potensi, pekembangan pribadi secara optimal, serta mengantarkan 

mereka pada jenjang karir yang memuaskan semua pihak. 
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Dari hasil wawancara awal dengan ketua Bimbingan Konseling (BK) SMA N 3 

Malang didapatkan data awal yang menunjukkan adanya pendidikan dan bimbingan 

karir pada kurikulum sekolah namun program kurikulum pendidikan dan bimbingan 

karir yang diterapkan pada anak akselerasi memiliki kesamaan dengan yang 

diberikan pada siswa reguler, sekolah hanya memberikan pendidikan dan bimbingan 

karir untuk anak akselerasi sampai mengacu pada mendidik dan merencanakan saja 

tidak berupa praktek namun gambaran karir karena menurut BK siswa sudah 

mendapat gambaran dari alumni. 

Jika diperhatikan dari permasalahan tersebut begitu kompleks persoalan anak 

berbakat akademik, sehingga kebutuhan layanan konseling merupakan suatu hal 

yang mutlak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendidikan dan 

bimbingan karir pada anak berbakat sehingga dapat diidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang menjadi faktor penyebab munculnya masalah pendidikan dan 

bimbingan karir pada sekolah akselerasi serta usaha-usaha dari sekolah untuk 

mengatasinya. Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adanya 

evaluasi untuk kemajuan sekolah dalam mengembangkan minat karir melalui 

bimbingan karir. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pendidikan dan bimbingan karir pada siswa di kelas akselerasi 

SMAN 3 Malang? 

2. Permasalahan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pendidikan dan bimbingan 

karir pada siswa akselerasi? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan pendidikan dan 

bimbingan karir pada siswa akselerasi? 

4. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi 

permasalahan pendidikan dan bimbingan karir? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendidikan dan bimbingan 

karir pada siswa di kelas akselerasi, serta permasalahan pendidikan dan bimbingan 

karir yang muncul pada sekolah akselerasi dan faktor-faktor penyebabnya serta 

usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adanya evaluasi untuk kemajuan 

sekolah dalam mengembangkan minat karir melalui pendidikan dan bimbingan karir. 

Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pakar pendidikan tentang 

beberapa permasalahan yang memerlukan intervensi layanan bimbingan dan 

konseling karir sesuai dengan kebutuhan siswa. 
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