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Bab I Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Rata-rata usia siswa SMA di Indonesia adalah sekitar 15-18 tahun. Berdasarkan ketentuan 

dan syarat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SD, SMP dan SMA tahun 2015/2016 

bahwa usia maksimal masuk SMA ialah 21 tahun. Hurclock (1996) membatasi usia remaja 

mulai dari usia 13 atau 14 tahun sampai 18 atau 21 tahun. Sedangkan Papalia, Olds, dan  

Feldman (2007) mengemukakan bahwa masa remaja berlangsung ketika individu berusia 11 

atau 12 tahun, dan berakhir pada awal dua puluhan. Adapun menurut Santrock (2007) usia 

remaja dimulai antara usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir antara usia 18 dan 22 tahun. 

Berdasarkan batasan usia remaja menurut tokoh-tokoh tersebut maka usia SMA masuk pada 

tahapan masa remaja. 

Remaja merupakan masa transisi dari masak anak-anak ke masa dewasa dimana tugas-

tugas perkembangannya pun mengacu pada persiapan mereka untuk menjadi orang dewasa. 

Perhatian remaja terhadap masa depannya cukup besar karena mereka harus memikirkan 

bagiamana kehidupannya ketika menjadi orang dewasa, baik yang berkaitan dengan masalah 

pendidikan, pekerjaan, keluarga ataupun yang lainnya.  

Menurut Notosoedirdjo dan Latipun (2007, seperti dikutip dalam Rizqia, 2011) orientasi 

masa depan merupakan salah satu fenomena perkembangan kognitif yang terjadi pada masa 

remaja. Nurmi (1991) menjelaskan penelitiannya yang menemukan bahwa pengetahuan, 

perencanaan dan realisasi mengenai tujuan masa depan meningkat pada usia 11 sapai 18 

tahun. Menurut Nurmi (1989) orientasi masa depan merupakan gambaran yang dimiliki 

individu tentang dirinya dalam konteks masa depan. Gambaran ini memungkinkan individu 

untuk menentukan tujuan-tujuannya, dan mengevaluasi sejauh mana tujuan-tujuan tersebut 

dapat dicapai. 
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Biasanya hal-hal yang menyangkut masa depan itu teridiri dari pendidikan, pekerjaan, 

perkawinan, keluarga ataupun aktualisasi diri (Yulianti, Sriati & Widiasih, 2008). Begitupun 

menurut Nurmi, Poole dan Kalakoski (1994) bahwa remaja biasanya lebih tertarik pada 

pekerjaan, keluarga dan pendidikan mereka di masa depan. Namun menurut berbagai hasil 

penelitian lintas budaya menemukan bahwa hal yang biasanya paling diminati seluruh remaja 

adalah terkait dengan pendidikan dan pekerjaan (Nurmi, 1989).  Sedangkan Santrock (2002, 

dikutip dalam Rizqia, 2011)  mengungkapkan bahwa di antara orientasi  masa depan yang 

diperhatikan remaja, pendidikan merupakan salah satu orientasi masa depan yang lebih 

difokuskan oleh remaja.  Lapangan pendidikan menjadi bekal utama remaja untuk menata 

kehidupan selanjutnya di dunia kerja, dan kehidupan dunia kerja mematangkan remaja untuk 

menuju kehidupan berumah tangga (Raffaelli & Koller, 2005, seperti dikutip dalam Rizqia, 

2011).   

Menurut Snyder, dkk.(2002), pada masa remaja siswa diminta untuk membuat pilihan 

yang monumental yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa selanjutnya. Remaja 

juga dituntut untuk membuat perencanaan seperti halnya pada siswa SMA yang dituntut 

untuk menentukan secara pasti cita-cita apa yang mereka inginkan, jurusan apa yang ingin 

mereka ambil di perguruan tinggi, serta apa saja yang harus mereka lakukan agar mereka bisa 

masuk ke jurusan dan universitas yang diinginkan. Mereka sibuk mencari informasi 

mengenai perguruan tinggi, jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat mereka, serta 

pekerjaan apa yang mereka inginkan di masa mendatang. Para guru serta pihak-pihak lain 

pun ikut membantu siswa dalam menetapkan tujuan dan mengarahkan mereka dalam 

menentukan jurusan yang harus diambil di perguruan tinggi.  

Di SMAN 12 Garut kebiasaan tersebut hanya terjadi pada sebagian siswa saja, sedangkan 

sebagian siswa lainnya merasa ragu untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena 

terkendala biaya, sedangkan mereka tidak mengetahui informasi beasiswa di perguruan 
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tinggi. Seperti saat survey yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, dari 20 

orang siswa, 12 siswa mengemukakan bahwa hambatan terbesar mereka untuk bisa 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah faktor biaya dan saat ditanya tentang 

beasiswa, 9 orang mengemukakan bahwa mereka hanya mengetahui beasiswa bidikmisi 

tetapi tidak mengetahui cara memperolehnya. Selanjutnya saat ditanyakan kepada 4 orang 

siswa kelas XI mengenai perguruan tinggi, ternyata mereka belum tahu mau masuk jurusan 

apa dan di universitas apa.  

Saat melakukan wawancara pada 3 orang siswa kelas XII pun sama, ketiga siswa tersebut 

masih belum tahu langkah-langkah untuk masuk ke perguruan tinggi itu seperti apa, terakhir 

dilakukan wawancara lagi pada 17 orang siswa kelas X, dari 17 orang siswa tersebut yang 

sudah menentukan cita-citanya secara pasti hanya berjumlah 4 orang, dan yang sudah 

menentukan langkah-langkah untuk mencapai cita-citanya termasuk menentukan langkah-

langkah untuk memasuki perguruan tinggi baru berjumlah 2 orang. Para siswa 

mengemukakan bahwa informasi mengenai perguruan tinggi dari pihak sekolah itu baru 

diberikan pada saat kelas XII semester genap, sehingga untuk kelas X, XI dan XII semester 

ganjil mereka belum mengetahui banyak hal mengenai perguruan tinggi. Apabila mereka 

ingin mengetahui informasi tentang perguruan tinggi sebelum informasi tersebut diberikan 

oleh pihak sekolah, maka kebanyakan dari mereka mencari tahu informasi dari internet, saat 

survey pada 20 siswa pun 12 siswa mengemukakan mereka mencari tahu informasi tentang 

perguruan tinggi dari internet sedangkan informasi yang didapat dari alumni, keluarga 

maupun guru-guru di sekolah belum cukup membantu mereka dalam menentukan rencana 

atau langkah-langkah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi terkait dukungan 

emosianal dan dukungan penghargaan dari orangtua, teman-temannya maupun pihak sekolah, 

dari 20 siswa yang disurvey, 19 siswa mendapatkan dukungan emosional dan dukungan 
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penghargaan dari orangtua, teman-teman maupun pihak sekolah untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Data yang didapat dari catatan guru BK bahwa jumlah alumni yang melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2015 sebanyak 14 orang dari 81 siswa, pada tahun 

2016 sebanyak 29 orang dari 100 siswa dan pada tahun 2017 sebanyak 17 orang dari 138  

siswa. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak lulusan dari SMA tersebut yang tidak 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, padahal Markum (2007, dalam 

Nurrohmatulloh, 2016) mengemukakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi serta kesenian, sehingga pendidikan tinggi memberikan peranan yang 

penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Jurusan yang biasa diambil oleh lulusan SMAN 12 Garut tersebut  kebanyakan jurusan-

jurusan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, seperti keperawatan, kebidanan, 

dan keguruan. Keperawatan, kebidanan dan keguruan selalu menjadi pilihan favorit dari 

tahun ke tahun di SMA tersebut. Ada pula sedikit di antara mereka yang melanjutkan kuliah 

di universitas kelas jauh yang ada di kecamatan tersebut. Sedangkan berdasarkan wawancara 

pada 2 orang guru dan 4 orang alumni, lulusan lainnya yang tidak melanjutkan ke perguruan 

tinggi akhirnya memilih menikah ataupun bekerja di kota menjadi pelayan toko, buruh 

pabrik, pegawai supermarket, dan lain-lain. Sedangkan alumni yang memilih bekerja di 

kampung rata-rata mereka menjadi petani, membuka warung sendiri,berjualan ke pasar-pasar, 

menjadi tukang ojek, bekerja di bengkel, membuka tempat pangkas rambut dan lain-lain. 

Dari fenomena tersebut, maka disayangkan jika masih banyak siswa yang belum bisa 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena alasan biaya dan mereka tidak 

memperoleh informasi tentang beasiswa. Kemudian disayangkan juga jika remaja-remaja 
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pada masa SMA belum menentukan rencana atau langkah-langkah yang harus mereka 

lakukan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, padahal Nurmi (1991) 

mengemukakan bahwa merencanakan dan memikirkan masa depan merupakan hal yang 

penting bagi remaja karena beberapa alasan.  Pertama, remaja dihadapkandengan sejumlah 

tugas yang ditetapkan oleh orang tua mereka, teman sebaya, ataupun guru. Tugas-tugas 

tersebut sebagian besar berkaitan dengan pembangunan mengenai kehidupan masa depan 

mereka. Kedua,  keputusan mengenai orientasi masa depan, seperti yang berhubungan dengan 

karir, gaya hidup, dan masa depan keluarga, akan  mempengaruhi kehidupan mereka di masa 

dewasa. Ketiga, bagaimana remaja melihat masa depan mereka memainkan bagian penting 

dalam pembentukan identitas yang sering didefiniskan dengan eksplorasi dan komitmen 

terhadap kepentingan orientasi masa depan mereka. Selain itu perencanaan juga merupakan 

salah satu proses yang harus ada dan menjadi aspek penting dalam orientasi masa depan 

seperti yang dikatakan Nurmi (1991) bahwa  orientasi masa depan itu merujuk pada 3 proses 

yaitu motivasi, perencanaan dan evaluasi.  Perencanaan merupakan tahap kedua proses 

pembentukan orientasi masa depan  individu, yaitu bagaimana remaja membuat perencanaan 

tentang perwujudan minat dan tujuan mereka. Menurut Nurmi (1991) perencanaan dicirikan 

sebagai suatu proses yang terdiri dari tiga subtahap yaitu (a) tahap menentukan sub tujuan, 

(b) tahap penyusunan rencana, dan (c) tahap melaksanakan rencana serta strategi yang telah 

disusun. 

Orientasi masa depan dapat dipengaruhi oleh dukungan sosial seperti yang dikatakan 

McCabe & Barnett (2000) bahwa remaja yang memandang adanya dukungan dan 

keterbukaan dari orang dekat, mereka akan mendapatkan orientasi masa depan yang lebih 

positif daripada remaja yang kurang mendapatkan dukungan sosial. Putra & Tresniasari 

(2015) juga mengemukakan bahwa komunikasi yang dilakukan serta informasi yang didapat 

oleh remaja tidak hanya terbatas dilakukan oleh orangtua tetapi juga oleh lingkungan 
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sosialnya, dan hal ini menunjukkan aspek-aspek dukungan sosial memberikan pengaruh 

terhadap pembentukan orientasi masa depan pada remaja. Dukungan sosial sendiri menurut 

Sarafino dan Smith (2011) terdiri dari dukungan emosional atau penghargaan, dukungan 

langsung atau instrument serta dukungan informasi. Dukungan informasi merupakan bantuan 

dalam mendefinisikan, memahami, dan mengatasi masalah yang terjadi (Cohen dan Wills, 

1985). 

Berdasarkan fenomena, fakta serta teori-teori tersebut maka peneliti pun tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pengaruh dukungan sosial informasi terhadap perencanaan 

orientasi masa depan bidang pendidikan pada siswa SMAN 12 Garut. 

Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh dukungan sosial informasi terhadap perencanaan orientasi masa 

depan bidang pendidikan pada siswa SMAN 12 Garut? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dukungan sosial 

informasi terhadap perencanaan orientasi masa depan bidang pendidikan pada siswa SMAN 

12 Garut? 

Kegunaan Penelitian 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai 

pengaruh dukungan sosial informasi terhadap perencanaan orientasi masa depan bidang 

pendidikan. Selain itu, peneletian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian 

lain dengan topik yang berkaitan. Adapun kegunaan praktisnya ialah agar pihak-pihak yang 

terkait seperti guru, orangtua, teman, alumni, saudara maupun tetangga memberikan 

dukungan sosial informasi terhadap siswa SMAN 12 Garut khususnya dalam bidang 

pendidikan sehingga para remaja yang berada di SMAN 12 Garut dapat membuat prencanaan 

mengenai pendidikannya di masa depan.  




