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         Pada umumnya mahasiswa mengalami kesulitan ketika ia sedang menulis latar 
belakang masalah pada skripsi, tesis, atau disertasinya. Hal ini merupakan masalah 
biasa yang bisa dialami oleh banyak orang. Kesulitan tersebut dapat diatasi, bila 
peneliti mengembangkan sebuah konstruksi yang disebut pokok-pokok pikiran yang 
membangun latar belakang masalah. Pokok-pokok pikiran ini yaitu: (1) adanya 
problem penelitian, (2) dampak atau akibat buruk bila problem penelitian tidak 
segera diatasi, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi problem penelitian, (4) solusi 
atau gagasan yang akan diajukan untuk memecahkan problem penelitian, dan (5) 
perbaikan kualitas ke depan sebagai kemanfaatan hasil penelitian.  
         Setiap pokok pikiran bisa dikembangkan menjadi beberapa alinea. Contoh: Bila 
seorang peneliti hendak menyusun latar belakang masalah dari suatu skripsi, tesis 
atau disertasi, maka sebelum menulis ia akan merancang latar belakang masalah 
tersebut terdiri dari berapa alinea, bisa saja 10 atau 15 tergantung keinginan peneliti 
tersebut. 
         Kelima pokok pikiran yang diuraikan di atas, dijelaskan sebagai berikut. 
1. Adanya problem penelitian     
         Uraikan problem penelitian yang hendak dipecahkan ke dalam beberapa alinea 
yang didukung oleh data atau fakta yang ditemukan di lapangan. Data tersebut 
diutamakan dari hasil penelitian terdahulu atau data dari lembaga/badan layanan 
masyarakat seperti BPS (Badan Pusat Statistik), situs resmi lembaga atau instansi 
pemerintah atau swasta yang kredibel (terpercaya).  
Contoh:  
         Hasil penelitian Levinson menunjukkan bahwa komponen terpenting dari 
kehidupan manusia dewasa adalah keluarga dan pekerjaan (Admin BruderFIC, 
2007:2). Masalah pekerjaan di Indonesia sampai saat ini masih cukup kompleks, 
khususnya menyangkut pengangguran dan setengah pengangguran (Suwito 
Ardiyanto, 2007:7).  
         Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran 
terbuka dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Data BPS tahun 2001 
memperlihatkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 8.005.031 orang dari 
angkatan kerja 98.812.448 orang; tahun 2002 pengangguran terbuka sejumlah 
9.132.104 orang dari angkatan kerja 100.779.270 orang, mengalami kenaikan 
14,08%; tahun 2003 pengangguran terbuka sejumlah 9.939.301 orang dari angkatan 
kerja 102.750.092 orang, mengalami kenaikan 8,84%; tahun 2004 pengangguran 
terbuka sejumlah 10.251.351 orang dari angkatan kerja 103.973.387 orang, 
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mengalami kenaikan 3,14%; tahun 2005  pengangguran terbuka sejumlah 10.854.254 
orang dari angkatan kerja 105.802.372 orang, mengalami kenaikan 5,88% 
(http://www.datastatistik-indonesia.com, diakses tanggal 15 Februari 2008 pukul 
10.18 WIB); tahun 2006 pengangguran terbuka sejumlah 10.930.000 orang dari 
angkatan kerja 106.390.000 orang, mengalami kenaikan 0,69%; dan tahun 2007 
pengangguran terbuka sejumlah 10.010.000 orang dari angkatan kerja 109.940.000 
orang, mengalami penurunan 8,42% (Surya, 3 Januari 2008). Sampai Februari 2009, 
sedikitnya 626.600 orang sarjana yang mengganggur, sedangkan pengangguran dari 
lulusan diploma mencapai 486.400 orang  (http://www.poskota.co.id, diakses tanggal 
29 September 2009 pukul 10.40 WIB). dst. 
 

2. Dampak atau akibat buruk bila problem penelitian tidak segera diatasi 
         Alasan mengapa suatu penelitian perlu segera dilakukan adalah adanya akibat 
buruk bila problem atau masalah penelitian tidak segera diatasi. Uraikan pokok 
pikiran ini ke dalam beberapa alinea sehingga penelitian yang hendak Anda kerjakan 
mempunyai alasan yang kuat.  
Contoh: 
         Pengangguran berpotensi menimbulkan kerawanan serta berbagai gejolak 
sosial (kriminalitas, premanisme, tindakan kekerasan, dan disparitas sosial yang 
dapat menyebabkan terjadinya konflik ras, suku, dan agama), masalah politik dan 
kemiskinan (Sinuraya Daulat, 2004:9; Hendrizal SIP, 2004:3).  Di samping itu, 
dilihat dari aspek individu dan keluarga, pengangguran dapat menimbulkan berbagai 
dampak ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya serta efek psikologis yang 
buruk terhadap keluarganya (http://www.id.wikipedia.org, diakses tanggal 29 April 
2007 pukul 13.53 WIB). dst. 
 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi problem penelitian  
          Penulis perlu menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi problem 
penelitian yang hendak dicarikan solusinya. Uraikan pokok pikiran ini ke dalam 
beberapa alinea, bisa saja bila dianggap cukup, pokok pikiran ini diuraikan hanya 
pada satu alinea. 
Contoh: 
         Berbagai bentuk pengangguran terbuka dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, 
yaitu pendidikan, ekonomi, dan kependudukan (Suyanto, 2004:16). Pendidikan 
diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, untuk 
bisa menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing memasuki pasar bebas dunia 
(Soewartoyo, 2003:10). Namun kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia 
masih sangat memprihatinkan. Menurut Winarno Surakhmad dalam H.A.R. Tilar 
(2006:13) kualitas pendidikan di Indonesia sejak proklamasi menurun terus dan telah 
mencapai titik nadirnya dewasa ini. dst. 
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4. Solusi atau gagasan yang akan diajukan untuk memecahkan problem 
penelitian 

         Pokok pikiran ini berisi cara atau strategi pemecahan masalah/problem 
penelitian. Uraikan gagasan Anda tentang cara atau strategi yang akan dilakukan 
untuk memecahkan problem penelitian ke dalam beberapa alinea. Cara atau strategi 
yang Anda gagas adalah cara atau strategi yang baru sehingga menarik untuk kaji. 
Contoh: 
         SMA merupakan lingkungan sosial yang berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan karier remaja. Di sekolah remaja–para siswa lazimnya memperoleh 
pelayanan bimbingan karier yang memadai, di antaranya dapat berwujud berbagai 
informasi mengenai alternatif pilihan pendidikan lanjut dan perencanaan karier 
(Grotevant dalam Archer, 1994:34). Bimbingan karier sebagai bagian dari bimbingan 
dan konseling, merupakan kegiatan yang secara khusus dirancang sebagai sarana 
untuk memandirikan para siswa dalam pengambilan keputusan karier. Apabila karier 
sudah dipahami sejak dini, mungkin dapat dihindari terjadi kebingungan pada pihak 
siswa–salah memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi dalam meraih 
suatu karier (Pikiran Rakyat Media, 13 Juni 2004, http://www.pikiran-rakyat.com, 
diakses tanggal 29 April 2007 pukul 16.42 WIB).  
         Pilihan karier merupakan hasil suatu proses yang melibatkan pemahaman diri, 
pemahaman karier, dan proses pengambilan keputusan karier. Miller dan Miller 
(2005:19) menyatakan bahwa career decision is an important aspect of career choice 
and career development.  Jelas bahwa pengambilan keputusan karier sebagai aspek 
penting pada pilihan karier dan perkembangan karier. Menurut Colley (2005:9) 
pilihan karier merupakan jantungnya praktik bimbingan karier, guru pembimbing 
tidak hanya membantu siswa SMA dalam membuat pilihan-pilihan karier mereka, 
tetapi juga dengan penuh perhatian mengembangkan inovasi pelayanan yang 
memungkinkan siswa dapat merebut peluang. Masalah pemilihan karier merupakan 
momen atau peristiwa penting  dalam kehidupan. Apa yang diinginkan, apa yang 
dimiliki, dan apa yang dilakukannya dalam karier, merupakan tiga hal yang saling 
berkaitan (Stoss dan Parris, 1999:11). Cita-cita harus ditunjang dengan kemampuan, 
sikap, minat, dan nilai, serta usaha untuk mencapainya. Dengan demikian, agar siswa 
dapat memilih karier yang sesuai dengan potensinya dan peluang yang ada, ia harus 
melakukan proses pengambilan keputusan karier yang tepat. Sedangkan keterampilan 
mengambil keputusan karier dapat dipelajarai melalui proses belajar.    
         Bangsa Indonesia dan dunia saat ini menghadapi era knowledge-based society, 
dimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam 
kehidupan sehari-hari (Michael A. Purwoadi dan Wenwen Ruswendi, 2005:5). Tak 
terkecuali di sekolah, penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan karier 
merupakan respons positif terhadap era knowledge-based society tersebut, sehingga 
kebutuhan bimbingan karier bagi siswa SMA lazim direspons positif oleh pihak-
pihak yang terkait dalam penyelenggaraan bimbingan karier di sekolah. Konselor 
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sekolah sebagai petugas inti bimbingan karier, tidak hanya menyediakan informasi-
informasi karier yang up-to date, tetapi lebih dari itu,  bimbingan karier perlu 
dikelola menjadi sajian yang menarik bagi para siswa. Dalam kaitan ini, Colley 
(2005:55) menyatakan provide guidance which responds to the pragmatically 
rational way that clients actually make career choice. Menyediakan pelayanan 
bimbingan yang mampu menjawab cara yang lebih praktis dan rasional dapat 
membantu konseli dalam membuat pilihan karier yang tepat. Berdasarkan fakta-fakta 
di atas, jelaslah bahwa inovasi dalam  penyelenggaraan bimbingan karier di sekolah, 
menjadi kebutuhan yang sangat urgen. dst. 
 

5. Perbaikan kualitas ke depan sebagai kemanfaatan hasil penelitian   
         Pokok pikiran ini berisi janji peneliti bahwa hasil penelitiannya nanti akan 
membuahkan perbaikan pada bidang terkait. Uraikan pokok pikiran ini ke dalam 
beberapa alinea, sehingga pembimbing/promotor Anda akan percaya bahwa hasil 
penelitian ini akan bermakna untuk perbaikan ke depan. 
Contoh: 
         Dewasa ini, kita menghadapi era knowledge-based society dimana penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan penting dalam kehidupan sehari-
hari, tidak terkecuali di sekolah. Sehingga program bimbingan karier sebagai bagian 
dari program pendidikan di sekolah lebih elegan bila penyelenggaraannya 
memanfaatkan teknologi komputer untuk lebih mengembangkan atensi, minat, dan 
motivasi siswa dalam memanfaatkannya. Gagasan ini juga merupakan perwujudan 
paradigma ability-driven (Ai-Girl, Kam-Wah, Ngoh-Khang, dan Lian-Sai, 2002:40) 
untuk mengembangkan spektrum kemampuan dan bakat secara penuh bagi setiap 
konseli. Menurut Wickwire dalam Johnson & Johnson (2002:76) konselor dewasa ini 
harus menguasai penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan asesmen, 
diagnostik, perencanaan dan persiapan, implementasi-monitoring, dan evaluasi yang 
bersifat berdaur ulang. Dengan kata lain, bimbingan karier berbantuan komputer di 
sekolah merupakan tren yang perlu diwujudkan untuk membantu para siswa dalam 
memilih karier yang tepat, sehingga ke depan mereka dapat meraih karier pilihannya 
dan mengembangkannya dalam kehidupan di masyarakat. dst.  
 


