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BAB I 

PENDAHLUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangatlah penting sebagai pembelajaran, 

pengetahuan serta keterampilan bagi seseorang untuk masa depan yang 

lebih baik guna mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Pendidikan sangat 

berpengaruh besar untuk pemahaman seseorang serta menambah 

wawasan seseorang. Melalui pendidikan pula seseorang dapat 

memperoleh masa depan yang lebih baik serta dapat mengangkat 

derajatnya. 

Perencanaan studi lanjut sangat dibutuhkan peserta didik untuk 

melanjutkan arah pendidikanya akan kemana. Perencanaan studi lanjut 

itu sendiri adalah suatu proses penerapan pengetahuan peserta didik 

untuk menyusun rencana secara sistematik berkaitan dengan pendidikan 

lanjutan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan 

bakat dan cita-cita yang dinginkan dimasa yang mendatang. Melanjutkan 

studi lanjut kejenjang yang lebih tinggi sangatlah penting guna menambah 

pemahaman dan wawasan peserta didik. Peserta didik tingat SMP perlu 

rencanaan studi lanjut  untuk melanjutkan ke tingkat SMA atau SMK 

sesuai keinginan dan kemampuan mereka guna cita-citanya di masa 

mendatang. 

Dunia saat ini sedang mengalami musibah dengan adanya wabah 

covid-19 atau yang dikenal virus corona yang menyerang berbagai 

negara termasuk indonesia. Banyak permasalahan yang terjadi akibat
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virus corona seperti permasalahan ekonomi, pembelajaran daring atau 

belajar di rumah, dan lain sebagainya karena harus mengikuti aturan 

pemerintah untuk di rumah saja untuk memutus rantai penyebaran covid-

19 atau virus corana. Menurut Aravik & Mukharom (2020:240) virus 

corona adalah “virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang 

lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah (MERS-Cov) dan 

sindrom pernapasan akut parah (SARS-CoV)”. Covid-19 memberi 

dampak pada semua orang di dunia dan kepada peserta didik yang akan 

melanjutkan studi lanjutnya kejenjang yang lebih tinggi, banyak dari 

mereka kebingungan dengan rencana studi lanjutnya karena dengan 

adanya covid-19 ini sangat berdampak besar seperti permasalahan 

ekonomi, kurangnya informasi dan pengetahuan terkait studi lanjut yang 

akan ditempuh karena tidak memiliknya HP android untuk mengakses 

informasi, sedangkan dengan adanya wabah virus covid-19 pemerintah 

menghimbau agar sekolah di liburkan sampai batas waktu yang tidak 

ditentukan. Peserta didik mengalami permasalahan dalam menentukan 

rencana studi lanjutnya karena kurangnya informasi tentang studi lanjut 

terkait pemilihan jurusan yang sesuai dengan bakat dan cita-citanya 

karena sebagian peserta didik belum memiliki HP android untuk 

mengakses informasi, permasalahn ekonomi.  

Fenomenanya pada masa pandemi covid-19 ini terdapat peserta 

didik yang sudah merencanakan studi lanjutnya akan ke arah SMA atau 

SMK sesuai dengan keinginan dan minatnya terkait cita-citanya di masa 

mendatang. 

Realitanya yang terjadi pada masa pandemi covid-19 ini masih 

terdapat peserta didik yang mengalami masalah terkait rencana studi 

lanjutnya hal ini disebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan terkait 
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studi yang akan di lanjutkannya karena ada beberapa peserta didik yang 

belum memiliki HP android untuk mengakses informasi terkait studi lanjut 

sesuai dengan bakat dan cita-citanya.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 7 

Metro pada tanggal 23 juni 2020 dengan guru BK SMP Negeri 7 masih 

terdapat peserta didik yang masih bingung untuk perencanaan studi 

lanjutnya kejenjang SMA atau SMK, karena kurangnya informasi dan 

pengetahuan terkait sekolah yang ingin dilanjutkannya sebab ada 

sebagian peserta didik yang belum memiliki HP android untuk mengakses 

informasi, masalah ekonomi, sehingga membuat peserta didik bingung 

dan bimbang untuk merencakan studi lanjut yang akan ditempuhnya. 

Karena dengan adanya pandemi covid-19 ini diharapkan sekolah 

dapat memberikan informasi yang lebih melalui sosial media agar dapat 

dipahami peserta didik yang ingin melanjutkan studi lanjutnya kejenjang 

yang lebih tinggi serta dapat mempermudah peserta didik dalam 

memperoleh informasi tentang sekolahan tersebut karena harus 

mengikuti anjuran pemerintah untuk dirumah saja. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan maka peneliti tertarik 

mengkaji secara mendalam dan mengadakan penelitian tentang “Masalah 

Perencanaan Studi Lanjut Peserta Didik Pada Pandemi Covid-19 Di SMP 

Negeri 7 Metro Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas yang dijadikan fokus penelitian adalah 

“Masalah Perencanaan Studi Lanjut Peserta Didik Pada Pandemi Covid-

19 Di SMP Negeri 7 Metro Tahun Pelajaran 2019/2020”. 
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Masalah perencanaan studi lanjut pada masa pandemi covid-

19 yang dialami peseta didik  di SMP Negeri 7  Metro?  

2. Bagaimana cara peserta didik mengatasi masalah 

perencanaan studi lanjut pada masa pandemi covid-19?  

 

C. Tujuan Penenlitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui masalah perencanaan studi lanjut pada 

masa pandemi covid-19. 

2. Untuk mengetahui peseta didik mengatasi masalah 

perencanaan studi lanjut pada masa pandemi covid-19. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Metro bertempat di Jl. 

Raya Stadion No.24 Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Lokasi 

ini adalah tempat yang dipilih ntuk melaksanakan penelitian dengan 

alasan peneliti ingin mengkaji secara lebih dalam mengenai masalah 

perencanaan studi lanjut pada pandemi covid-19 peserta didik di SMP 

Negeri 7 Metro. 

 

 

 

 

 


