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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF CAREER INFORMATION DISCUSSION
MATTERS FOR IMPROVING CAREER SELECTION ABILITY ON THE
STUDENTS OF CLASS XI SMA BATIK 1 SURAKARTA

The purpose of this research is to: (1) find out profile data of students’
career selection ability before intervention; (2) produce career information
discussion matters for improving student’s career selection ability; (3) know the
eligibility of career information discussion matters to improve students' career
selection ability. Eligibility level is related to: (a) look for career information
discussion matters, (b) the content of a career information discussion matters, (c)
ease of use for career information discussion matters, and (d) the use of language
in a career information discussion matters; and (4) examine the effectivity of
career information discussion matters for improving students’ career selection
ability.
The method in this research is Research and Development (R & D). The
subject in this research is 25 students. Characterizing students with low score of
career selection ability. Data collection technique in this research is questionnaire
form scale. The experimental design of this research is one group pre-test post-test
design. Analysis technique of this research is descriptive statistic analysis to
obtain profile data of student career selection ability before intervention and
wilcoxon signed ranks test. This research is carried out from scale completion by
the students to obtain profile data of student career selection ability before
intervention. The next is career information discussion intervention in the form of
career information discussion module that has been examined by the expert. After
that, subjects do the scale (post-test) for testing career information discussion
matters effectivity to improve students’ career selection ability.
Based on the pre-test result, the value of mean is (113.36), deviation
standard is (10.004), and variance is (100.073). And then compared to the result
after intervention (post-test), mean is (131.36), deviation standard is (9.983), and
variance (99.657) with the increasing in percentage of mean 15.88 %. The result
can be concluded that there is improvement in student career selection ability. It is
proven by the result of wilcoxon signed ranks test statistic analysis, the value of Z
count -4,146 with the probability (p) 0.000 (α < 0.01) which is very significant.

Keyword: Development of career information matters, career selection ability.
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ABSTRAK
Dandy Andreas Pratama Putra. PENGEMBANGAN BAHAN DISKUSI
INFORMASI KARIER UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN
PEMILIHAN KARIER SISWA KELAS XI SMA BATIK 1 SURAKARTA.
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Oktober 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui profil kemampuan
pemilihan karier siswa sebelum dilakukan intervensi; (2) menghasilkan bahan
diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa;
(3) mengetahui kelayakan bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa. Tingkat kelayakan yang dimaksud berkaitan
dengan: (a) tampilan bahan diskusi informasi karier, (b) isi bahan diskusi
informasi karier, (c) kemudahan penggunaan bahan diskusi informasi karier, dan
(d) penggunaan bahasa dalam bahan diskusi informasi karier; serta (4) menguji
keefektifan bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan
pengembangan (R&D). Subjek penelitian berjumlah 25 siswa, yaitu siswa yang
memperoleh hasil skor tingkat kemampuan pemilihan kariernya rendah.
Pengumpulan data dengan instrumen angket berbentuk skala. Rancangan
eksperimennya menggunakan one group pre-test post-test design. Teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif untuk memperoleh
data profil kemampuan pemilihan karier siswa sebelum dilakukan intervensi dan
uji wilcoxon. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan subjek mengisi angket
untuk memperoleh data profil kemampuan pemilihan karier siswa sebelum
dilakukan intervensi. Kemudian dilakukan intervensi menggunakan bahan diskusi
informasi karier dalam bentuk modul yang telah diuji ahli. Setelah itu, subjek
mengisi angket (post-test) dalam rangka menguji efektivitas bahan diskusi
informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa.
Berdasarkan hasil pemberian pre-test diperoleh mean (113,36), standar
devasi (10,004), dan variance (100,073). Kemudian dibandingkan dengan sesudah
dilakukan intervensi (post-test) diperoleh mean (131,36), standar deviasi (9,983),
dan variance (99,657) dengan persentase kenaikan mean kemampuan pemilihan
karier sebesar 15,88 %. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan
kemampuan pemilihan karier siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis
statistik uji wilcoxon, perolehan harga Z hitung sebesar -4,146 dengan
probabilitas (p) 0,000 (α < 0,01) yang berarti sangat signifikan.

Kata kunci : Pengembangan bahan informasi karier, pemilihan karier
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Era globalisasi membuat kehidupan bangsa Indonesia menghadapi
perubahan yang sangat kompleks. Era globalisasi dapat membuat semakin
kompetitif dan membuka peluang manusia untuk mencapai tingkat kehidupan
yang lebih baik. Situasi global telah mendorong manusia untuk terus berpikir dan
meningkatkan kemampuan. Sebaliknya dampak negatif pun bisa saja muncul dari
era globalisasi, seperti keresahan hidup masyarakat semakin meningkat karena
banyaknya konflik, stres, kecemasan, maupun frustrasi. Untuk menangkal dan
mengatasi dampak negatif perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia
yang bermutu. Yusuf dan Nurihsan (2006: 1) mendefinisikan manusia Indonesia
yang bermutu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, bermoral,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional, serta dinamis dan
kreatif.
Menghadapi kondisi global tersebut, peran pendidikan sangat diperlukan
dalam menyiapkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia bermutu.
Tercapainya Sumber Daya Manusia yang bermutu manakala pendidikan itu juga
bermutu. Pendidikan yang bermutu tidak cukup dilakukan hanya melalui
transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus didukung oleh
peningkatan profesionalisasi dan sistem manajemen tenaga kependidikan serta
pengembangan kemampuan siswa untuk menolong diri sendiri dalam memilih dan
mengambil keputusan demi pencapaian cita-citanya. Perlakuan layanan proses
pendidikan yang dialami individu tentu akan berpengaruh terhadap pola pikir,
pandangan tentang masa depan, serta kesanggupan dalam pengambilan keputusan
dan pilihan kariernya (Suparman, 2010: 1).
Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal memiliki peranan
besar tersebut. Peranan besar lembaga pendidikan formal tersebut (sekolah) telah
dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 pasal 1 tahun
commit to user
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2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan hakikat pendidikan yang
berbunyi:
“Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara”.
Peranan pendidikan seperti yang sudah dijelaskan di atas tidak hanya
menyangkut pengembangan kemampuan aspek akademis siswa, tetapi juga
menyangkut aspek perkembangan pribadi dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan
yang bermutu merupakan pendidikan yang seimbang, tidak hanya mampu
menghantarkan siswa pada pencapaian standar kemampuan akademis, tetapi juga
mampu mencapai tugas-tugas perkembangan diri siswa.
Layanan bimbingan dan konseling hadir di dalam peranan pendidikan
sebagai salah satu komponen sekolah yang sama-sama bertujuan untuk membantu
siswa menjadi individu yang berkualitas dan mampu mengembangkan dirinya
secara maksimal. Menurut Yusuf dan Nurihsan (2006: 2) pencapaian standar
akademik dan tugas-tugas perkembangan siswa memerlukan kerja sama antara
pengelola pendidikan, pengajaran, dan bimbingan, sebab ketiganya merupakan
bidang-bidang utama dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi keberadaan serta
peran konselor sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan pelayanan
bimbingan kepada siswa yang memerlukan.
Pelayanan Bimbingan dan Konseling secara profesional di Indonesia
difokuskan pada generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah dan inipun
paling terealisasi pada tahap sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan yang dimaksud
adalah sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas atau
sekarang disebut Sekolah Menengah Atas. Menurut Winkel dan Sri Hastuti (2005:
21) alasan yang mendukung bahwa program Bimbingan dan Konseling lebih
dikembangkan di jenjang pendidikan menengah daripada di jenjang pendidikan
lainnya karena siswa di jenjang pendidikan menengah lebih berperan dalam
menentukan masa depannya sendiri
dengan
memilih program studi di Perguruan
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Tinggi. Dan selanjutnya dari Perguruan Tinggi akan berlanjut hingga penentuan
karier selanjutnya di dunia kerja.
Sekolah Menengah Atas memiliki fungsi sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagian ketiga pasal 76 ayat (1) poin
f yang berbunyi, “Pendidikan menengah umum berfungsi meningkatkan kesiapan
fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi
dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat”. Dari penjelasan tersebut dapat
diketahui ada dua fungsi dari pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas
berkaitan dengan masa depan, yaitu (1) kelanjutan pendidikan ke jenjang lebih
tinggi, dan (2) hidup mandiri di masyarakat.
Menurut Suparman (2010: 2); Krishnawati dan Suryani (2010: 17); serta
Gunawan, dkk (2012: 1) kurikulum Sekolah Menengah Atas memiliki sasaran
orientasi lulusannya didesain untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi sedangkan pembekalan hardskill kepada siswanya bisa dikatakan tidak ada.
Kajian-kajian terhadap sasaran, peranan, dan fungsi pendidikan Sekolah
Menengah Atas di atas mengindikasikan bahwa lulusan atau output Sekolah
Menengah Atas diharapkan utamanya memiliki kemampuan pemilihan karier
untuk persiapan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Apabila individu berhasil menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai
dengan Perguruan Tinggi dapatdikatakan orang itu sukses akademis, kemudian
dengan keahliannya tersebut ia dapat berkarya serta hasilnya dapat dimanfaatkan
dan diakui orang lain (Krishnawati dan Suryani, 2010: 17). Dari pendapat tersebut
pasti semua siswa Sekolah Menengah Atas menginginkan dirinya sukses, dapat
mewujudkan dirinya dalam kemandirian serta dapat berbuat sesuatu untuk orang
lain. Dengan kata lain individu yang berhasil menyelesaikan jenjang
pendidikannya sampai dengan Perguruan Tinggi maka ia berguna bagi dirinya
sendiri dan orang lain.
Dewasa ini siswa Sekolah Menengah Atas seharusnya diarahkan untuk
persiapan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena kurang mampunya siswa
userkerja khususnya pekerjaan sektor
Sekolah Menengah Atas terserapcommit
dalam to
dunia

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
4

formal. Berdasarkan Berita Resmi Statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2012:
5) pada bulan Februari 2012 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai
7,6 juta orang atau 6,32% dari total angkatan kerja (120,4 juta orang). Tingkat
Pengangguran Terbuka tertinggi ditempati oleh lulusan Sekolah Menengah Atas
sebesar 10,34%. Kemudian disusul lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 9,51%,
lulusan Sekolah Menengah Pertama 7,80%, lulusan Diploma I/II/III 7,50%,
lulusan Universitas 6,95%, dan Sekolah Dasar ke bawah 3,69%. Data tersebut
menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Atas banyak yang tidak terserap
tenaga kerja dan menjadi pengangguran dibandingkan lulusan Sekolah Menengah
Kejuruan, Diploma, maupun Universitas.
Kurikulum tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas bukan untuk
menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang keterampilan tertentu, sebab
muatan kurikulum Sekolah Menengah Atas lebih berorientasi pada kelanjutan
pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan sektor pekerjaan formal bagi lulusan
Sekolah Menengah Atas lebih mengarah pada pekerjaan yang sifatnya operasional
yang tidak harus memiliki keterampilan di bidangnya. Mengacu pada pandangan
bahwa siswa diharapkan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena alasanalasan di atas dapat diasumsikan siswa Sekolah Menengah Atas perlu untuk
diketahui tingkat kemampuan pemilihan kariernya khususunya pemilihan karier
studi lanjut ke Perguruan Tinggi sehingga proses pendidikan di Sekolah
Menengah Atas dapat diarahkan pada pola pengembangan diri yang optimal, baik
pengembangan diri dalam konteks kognitif (kemampuan pikir), afektif (sikap dan
nilai), maupun psikomotor (keterampilan motorik).
Siswa pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas secara psikologis
tergolong pada fase perkembangan remaja. Masa remaja memiliki kompleksitas
yang sangat unik sehingga memerlukan pola bimbingan yang lebih baik.
Berdasarkan usia, siswa Sekolah Menengah Atas termasuk remaja yang berkisar
antara usia 13-18 tahun (Hurlock, 1999: 270). Anak usia Sekolah Menengah Atas
merupakan remaja yang penuh dengan persoalan-persoalan dan dapat membuat
mereka menjadi bingung apabila tidak mendapat bantuan yang tepat. Remaja
commit
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dirinya, masa depannya, peran-peran sosialnya dalam keluarga ataupun
masyarakat, dan kehidupan beragama. Pertanyaan yang menyangkut masa
depannya berkaitan dengan pemilihan karier masa depan.
Jadi hal terpenting pada masa remaja adalah memilih karier dan bersiapsiap untuk memasuki dunia kerja. Ini dimulai dengan memilih jurusan atau
program pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan atau karier yang kelak
digeluti. Akan tetapi tidak semua remaja mampu untuk memprediksikan atau
meramalkan masa depannya (Winkel dan Hastuti, 2005: 676). Banyaknya jenis
dan status Perguruan Tinggi serta berbagai fasilitas pendidikan yang ditawarkan
dapat pula membuat siswa merasa bingung dalam menentukan jurusan di
Perguruan Tinggi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
Siswa dalam memilih karier pasti ada suatu kendala di dalam prosesnya.
Fenomena yang ada memperlihatkan bahwa sampai saat ini siswa Sekolah
Menengah Atas banyak sekali menghadapi kesulitan dalam memilih karier yang
sesuai dan tepat dengan dirinya. Dewasa ini, masih banyak kasus remaja yang
memilih

suatu jurusan

di

Perguruan

Tinggi

tanpa mempertimbangkan

kemampuan, minat, ataupun kepribadian. Hal ini ditandai dengan sebuah pilihan
siswa Sekolah Menengah Atas yang lebih mengikuti teman atau orang tua dalam
melanjutkan karier pendidikannya tanpa tahu arahan minat dan bakat yang
dimiliki. Sebuah pilihan yang tidak matang dan terencana membuat para remaja
berada dalam ambang kebingungan yang berkelanjutan sampai remaja
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pun tidak tahu tujuan apa
yang sebenarnya ingin dicapai.
Hasil penelitian yang dilakukan Hayadin (2006: 390) di sejumlah Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta,
memberikan gambaran bahwa 35,75% siswa kelas XII sudah mempunyai pilihan
pekerjaan dan profesi, sementara 64,25% belum memiliki pilihan pekerjaan dan
profesi. Pada dasarnya siswa yang belum memiliki pilihan pekerjaan dan profesi
tersebut merupakan siswa yang memiliki prestasi akademik sedang hingga tinggi.
Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kemampuan pemilihan
to user
karier terhadap 58 siswa Sekolahcommit
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(43,11 %) berada pada tingkat rendah, 30 siswa (51,72 %) pada tingkat sedang,
dan 3siswa (5,17%) berada pada tingkat tinggi. Jadi rata-rata tingkat kemampuan
pemilihan karier yang diperoleh kebanyakan berada pada kategori tingkat sedang.
Secara empirik perlu diakui dan disadari bahwa masih ditemukan bahwa
penyelenggaraan bimbingan karier di sekolah sebagai tempat penelitian belum
sesuai dengan hakikat bimbingan karier di Sekolah Menengah Atas pada
umumnya. Siswa masih belum mengetahui arti pentingnya layanan bimbingan
karier bagi dirinya karena di sekolah tidak ada jam masuk Bimbingan dan
Konseling. Akibatnya, ketika guru Bimbingan dan Konseling masuk ke suatu
kelas untuk memberi penjelasan secara umum tentang segala sesuatu yang
menyangkut prospek karier, siswa terkadang menyepelekan. Singkatnya
pelaksanaan bimbingan karier tersebut belum dilaksanakan secara terarah,
sistematis dan optimal sehingga terlihat kurang efektif. Hal ini terjadi karena
program layanan bimbingan karier masih dilaksanakan secara insidental. Padahal
para siswa memandang sekolah mereka sebagai lembaga yang dapat mewujudkan
cita-cita mereka (Yusuf dan Nurihsan, 2006: 3).
Pilihan karier itu menjadi sangat krusial pada saat Sekolah Menengah Atas
karena akan menentukan jurusan studi apa yang harus diambil jika ingin kuliah di
Perguruan Tinggi, dan akan terus krusial di Perguruan Tinggi karena sebagai
persiapan masuk ke dunia karier sebenarnya. Akan tetapi, Lembaga Pendidikan
Formal (Sekolah Menengah Atas) tidak dengan sendirinya bisa membuat siswa
mampu membuat pilihan karier di masa depan.
Permasalahan karier merupakan permasalahan masa depan siswa.
Kegiatan masa sekarang akan mempengaruhi masa depan siswa. Terkait dengan
pemilihan karier studi lanjut, guru Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas
untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemilihan jurusan pada studi lanjut
setelah jenjang Sekolah Menengah Atas. Siswa Sekolah Menengah Atas sebagai
individu memerlukan sebuah media untuk mengembangkan diri lebih maksimal.
Layanan Bimbingan dan Konseling hadir sebagai salah satu solusi media yang
membantunya. Layanan Bimbingan dan Konseling dalam bidang karier adalah
commit to user
bimbingan karier.
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Menurut Hidayat (2012: 1) bimbingan karier merupakan proses membantu
individu maupun kelompok dalam mengeksplorasi keputusan atau menyelesaikan
persoalan mengenai pilihan karier dan pembentukan karier di lingkungan sekolah,
masyarakat dan di lingkungan kerja. Bantuan yang diberikan oleh guru Bimbingan
dan Konseling kepada siswa supaya bisa menyelesaikan masalah mengenai
pilihan karier tersebut bisa berupa pemberian informasi karier sehingga muncul
kesadaran pada diri siswa untuk memilih karier sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuan yang dimiliki.
Untuk merencanakan kehidupan karier yang lebih baik, diperlukan suatu
bimbingan karier yang memberikan bekal cukup kepada siswa, tidak hanya
dengan pemberian ceramah/informasi

yang sifatnya insidental

sehingga

dimungkinkan materi informasi yang diterima siswa tidak bisa terekam dalam
memory siswa pada jangka waktu yang lama. Dari beberapa layanan Bimbingan
dan Konseling, bimbingan karier sebagai upaya peningkatan kemampuan
pemilihan karier dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan layanan
bimbingan kelompok strategi diskusi informasi karier. Bimbingan karier secara
kelompok dengan strategi diskusi informasi karier ditekuni oleh siswa agar siswa
mampu memilih karier yang sesuai dengankondisi diri siswa. Kemampuan siswa
dalam memilih karier ini penting, mengingat kehidupan karier merupakan
kehidupan yang akan dijalani siswa setelah lulus agar masa depan karier yang
akan dijalani memberikan hasil yang memuaskan. Kegiatan bimbingan kelompok
dengan strategi diskusi infomasi karier membahas topik-topik umum di mana
masing-masing anggota kelompok di dalamnya saling mengemukakan pendapat,
memberikan saran maupun ide-ide, menanggapi, serta saling berkomunikasi
menciptakan dinamika kelompok untuk mengkomunikasikan pendapat-pendapat
yang ada pada tiap-tiap anggota dalam membahas suatu topik yang berkaitan
dengan memilih karier secara tepat.
Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk layanan
Bimbingan dan Konseling yang bertujuan menguasai informasi untuk tujuan yang
lebih luas, membantu siswa dalam pengembangan pribadi, dan membahas
to user
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kelompok (Prayitno, 1995: 70). Maksud penelitian iniadalah untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier pada siswa dengan menyelenggarakan layanan
bimbingan kelompok melalui strategi diskusi informasi karier diharapkan dapat
efektif.
Supaya tidak terjadi permasalahan kebimbangan, keraguan, kebingungan,
serta ketidaktepatan dalam pemilihan karier maka para siswa perlu dibekali
dengan informasi yang cukup dan akurat. Pemberian bimbingan kelompok dengan
strategi diskusi informasi karier bertujuan membantu siswa agar dapat memahami
potensi diri dan lingkungannya. Seperti kondisi sosio-kultural, karakteristik
perguruan tinggi, persyaratan, jenis dan prospek pekerjaan, serta hal-hal lainnya
yang bersangkutan dengan pemilihan studi lanjut ke Perguruan Tinggi.
Keefektifan strategi dengan pendekatan perilaku untuk mengatasi kesulitan
pemilihan karier dilakukan pemberian layanan diskusi informasi karier supaya
memberikan bukti untuk memperkuat teoritik yang diungkapkan oleh beberapa
ahli, bahwa pemberian latihan atau pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa. Senada dengan eksperimen yang dilakukan Thorndike
(dalam Baharuddin, 2010: 163) bahwa eksperimen tersebut dihadapkan kepada
situasi yang belum dikenal dan membiarkan subjek melakukan berbagai aktivitas
untuk merespon situasi dan mencoba untuk bereaksi sehingga dapat menemukan
keberhasilan dalam membuat koreksi sesuatu dengan stimulusnya. Dengan
pendekatan perilaku, kesulitan pemilihan karier diberikan melalui bimbingan
kelompok dengan strategi diskusi informasi karier. Keefektifan bimbingan
kelompok dengan strategi diskusi informasi karier untuk mengatasi kesulitan
pemilihan karier diharapkan membuktikan fakta bahwa bimbingan kelompok
dengan strategi diskusi informasi karier bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa.
Layanan diskusi dipilih sebagai intervensi peningkatan kemampuan
pemilihan karier siswa karena menurut Gulley (dalam Goldberg, dkk, 1985:87)
diskusi adalah salah satu proses fundamental untuk mengambil keputusan dalam
masyarakat yang demokratis. Artinya diskusi dapat dilihat sebagai suatu prosedur
commitpada
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mengeluarkan aspirasi dan pendapat sebagai bahan pengambil keputusan. Maka
dari itu sebagai bahan pengambilan keputusan dan/atau pemilihan karier adalah
dengan pelaksanaan layanan diskusi.
Siswa yang mengikuti kegiatan diskusi informasi karier dapat secara
langsung berdiskusi menciptakan dinamika kelompok. Untuk itu para siswa perlu
dipersiapkan dengan berdiskusi materi tentang potensi diri, perencanaan masa
depan yang berkaitan dengan studi lanjut ke Perguruan Tinggi, cara-cara memilih
karier yang tepat, dan mencari informasi-informasi berkenaan dengan studi lanjut
ke Perguruan Tinggi. Kegiatan ini merupakan tempat pengembangan diri dalam
rangka belajar memahami cara memilih karier secara tepat dalam kelompok kecil.
Sehingga pada akhirnya siswa dapat memilih kariernya secara tepat dan dapat
melanjutkan jenjang karier yang lebih tinggi secara tepat.
Selama penyelenggaraan diskusi perlu tersedianya bahan diskusi informasi
karier. Bahan bimbingan tersebut digunakan sebagai pegangan guru Bimbingan
dan Konseling serta siswa khususnya yang berkaitan dengan diskusi informasi
karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi yang kemungkinan dapat digunakan untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa khususnya siswa kelas XI SMA
Batik 1 Surakarta. Bahan bimbingan yang dikembangkan mencakup berbagai
kemungkinan kegiatan diskusi yang diperlukan bagi siswa dalam proses memilih
karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi. Bahan bimbingan yang dikembangkan
disesuaikan dengan tingkat kemampuan konselor juga dinamika perkembangan
psikis siswa khususnya siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta.
Berdasarkan fenomena-fenomena karier masa depan yang masih sedikit
dan cara siswa dalam memilih karier tanpa mempertimbangkan kemampuan,
minat, ataupun kepribadiansungguh penting untuk diadakan penelitian. Perlu
kiranya melalui penelitian ini dikembangkan bahan diskusi informasi karier untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa. Bahan diskusi informasi karier
yang dikembangkan dalam bentuk modul. Modul dipilih sebagai salah satu
alternatif pembelajaran siswa secara mandiri. Maka dari itu penulis tertarik
mengadakan penelitian dan pengembangan dengan judul: ”Pengembangan Bahan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
10

Diskusi Informasi Karier untuk Meningkatkan Kemampuan Pemilihan Karier
Siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang dikembangkan
tersebut di atas, muncul berbagai masalah-masalah. Masalah-masalah tersebut
perlu diidentifikasi. Adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan dalam
penelitian ini sebagai berikut :
1.

Era globalisasi membuat kehidupan bangsa Indonesia menghadapi perubahan
yang sangat kompleks, dampak negatif pun bisa saja muncul dari globalisasi,
seperti keresahan hidup masyarakat semakin meningkat karena banyaknya
konflik, stres, kecemasan, maupun frustrasi.

2.

Sehubungan dengan butir satu, muara dari dampak globalisasi bagi siswa
Sekolah Menengah Atas adalah kurang mampunya siswa Sekolah Menengah
Atas terserap dalam dunia kerja khususnya pekerjaan sektor formal. Tingkat
Pengangguran Terbuka tertinggi ditempati oleh lulusan Sekolah Menengah
Atas.

3.

Adanya keraguan, kebingungan, atau kebimbangan siswa dalam memilih
jurusan/program studi lanjut ke Perguruan Tinggi.

4.

Pada umumnya siswa kurang memiliki kemampuan dalam memilih karier
secara tepat.

5.

Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan karier di sekolah-sekolah.

6.

Kurangnya bahan informasi tentang karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi
sebagai bentuk tampilan kepustakaan. Alternatif yang dapat ditempuh untuk
mengatasi masalah pemilihan karier ini adalah mengembangkan bahan
diskusi informasi karier dalam bentuk modul untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa. Modul dipilih sebagai salah satu
alternatif pembelajaran siswa secara mandiri.

7.

Bahan diskusi informasi karier yang dikembangkan baru dapat digunakan
untuk pelaksanaan kegiatan layanan bagi siswa setelah diketahui bukti-bukti
to user informasi karier melalui studi
empirik tingkat kebutuhan commit
bahan diskusi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
11

pendahuluan, tingkat kelayakan oleh ahli, dan tingkat keterimaan oleh praktisi
(guru-guru Bimbingan dan Konseling di sekolah).

C. Pembatasan Masalah
Masalah

merupakan

sesuatu

yang

nantinya

perlu

dipecahkan.

Pemecahannya akan berhasil baik apabila masalah yang timbul atau keberadaan
masalah itu tidak terlalu luas. Maka setelah masalahnya diidentifikasi agar
permasalahannya tidak terlalu luas dan dapat dikaji secara mendalam, masalah
tersebut perlu dibatasi. Seperti yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah,
maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian adalah hanya
sebatas pada :

1.

Objek Penelitian
a. Diskusi Informasi Karier
Diskusi informasi karier adalah suatu teknik bimbingan kelompok yang
mengutamakan proses dinamika kelompok yang dihadapi bersama oleh
tiga siswa atau lebih dalam memahami potensi diri, mengenal lingkungan
perguruan tinggi, merencanakan masa depan, dan memecahkan masalah
karier

sebagai

persiapan

pemilihan

studi

lanjut

dengan

cara

menyumbangkan pikiran masing-masing di bawah pimpinan seorang
pemimpin kelompok (Hartinah, 2009: 8; Romlah 2001: 89; dan Munandir,
1996: 250).
b. Kemampuan pemilihan karier pada siswa Sekolah Menengah Atas
Yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa Sekolah Menengah
Atas agar dapat mengambil keputusan masa depannya berkaitan dengan
studi lanjut ke Perguruan Tinggi berdasarkan empat kompetensi yaitu
pemahaman potensi diri, mengumpulkan informasi Perguruan Tinggi,
membuat rencana masa depan, dan pemecahan masalah dalam memilih
karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi (Crite dalam Betz & Wolfe, 2004).
commit to user
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2.

Subjek Penelitian
Siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

penelitian,

identifikasi

masalah,

dan

pembatasan masalah di atas, lebih lanjut dapat disusun rumusan masalah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi :
1.

Bagaimana profil kemampuan pemilihan karier siswa sebelum dilakukan
intervensi ?

2.

Bagaimana susunan bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa ?

3.

Bagaimana tingkat kelayakan bahan diskusi informasi karier untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa yang disusun ? Tingkat
kelayakan yang dimaksud berkaitan dengan: a) tampilan bahan diskusi
informasi karier, b) isi bahan diskusi informasi karier, c) kemudahan
penggunaan bahan diskusi informasi karier, dan d) penggunaan bahasa dalam
bahan diskusi informasi karier.

4.

Apakah bahan diskusi informasi karier efektif untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa ?

E. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini meliputi:
1.

Mengetahui profil kemampuan pemilihan karier siswa sebelum dilakukan
intervensi.

2.

Menghasilkan

bahan

diskusi

informasi

karier

untuk

meningkatkan

kemampuan pemilihan karier siswa.
3.

Mengetahui kelayakan bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa. Tingkat kelayakan yang dimaksud
berkaitan dengan: a) tampilan bahan diskusi informasi karier, b) isi bahan
diskusi informasi karier, c) kemudahan penggunaan bahan diskusi informasi
commit
to user
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4.

Menguji keefektifan bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa.

F.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1.

Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bimbingan dan
konseling khususnya bimbingan kelompok dengan cara diskusi informasi
karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa.
b. Produk penelitian berupa bahan diskusi informasi karier dalam bentuk
modul merupakan suatu upaya memanfaatkan secara maksimal
kandungan nilai-nilai bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan
karier terhadap penanganan masalah pemilihan karier studi lanjut ke
Perguruan Tinggi pada siswa Sekolah Menengah Atas.

2.

Manfaat Praktis
Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :
a. Bagi siswa
1) Membantu siswa memahami pentingnya memilih karier secara tepat.
2) Memberikan wawasan tentang bimbingan kelompok melalui diskusi
informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier.
3) Membantu siswa mencari informasi studi lanjut melalui berbagai
media, misalnya internet, brosur, dan lain-lain yang nantinya dapat
dipilih secara tepat.
4) Jika bahan diskusi informasi karier yang dikembangkan memiliki
tingkat kelayakan yang diharapkan maka terkandung makna bahwa
subjek penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah
siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Batik 1 Surakarta diharapkan
dapat lebih meningkatkan kemampuan pemilihan kariernya sehingga
pada akhirnya siswa dapat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi
dengan baik, tepat, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
commit to user
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b. Bagi guru Bimbingan dan Konseling
1) Sebagai bahan masukan bagi guru Bimbingan dan Konseling di
sekolah dalam menggunakan layanan bimbingan kelompok melalui
diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan
karier.
2) Meningkatkan efektivitas kerja petugas Bimbingan dan Konseling di
sekolah terutama dalam upaya meningkatkan kemampuan pemilihan
karier siswa.
3) Sebagai bahan masukan untuk melaksanakan layanan bimbingan
kelompok secara terprogram.
4) Sebagai bahan masukan untuk diadakan kerja sama yang lebih
intensif antara program Bimbingan dan Konseling di sekolah dengan
lembaga/instansi Perguruan Tinggi dalam hal pemberian informasi
Perguruan Tinggi bagi siswa-siswa Sekolah Menengah Atas.
5) Bahan diskusi informasi karier akan dapat menjadi pegangan,
pedoman, dan petunjuk pelaksanaan bagi guru-guru Bimbingan dan
Konseling serta siswa dalam rangka peningkatan kemampuan
pemilihan karier siswa.

c. Bagi kepala sekolah
1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan
kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan pemilihan karier
dengan mendatangkan para alumnus yang melanjutkan ke perguruan
tinggi untuk memberikan pencerahan bagi siswa mengenai studi
lanjut ke Perguruan Tinggi.
2) Memberikan masukan kepada kepala sekolah tentang perlunya
diintensifkan program layanan bimbingan kelompok terkait masalah
studi lanjut demi terwujudnya visi dan misi dari sekolah.

commit to user
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d. Bagi peneliti lain
1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian
yang sejenis.
2) Produk penelitian yang dihasilkan tersebut dapat sebagai dasar acuan
untuk penelitian lebih lanjut dengan cakupan wilayah subjek
penelitian

yang lebih

luas, misalnya

produk penelitian ini

diujicobakan kepada siswa se-karisidenan Surakarta.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Tinjauan Tentang Pemilihan Karier Siswa SMA
a. Konsep Perkembangan Karierdan Pemilihan Karier Siswa SMA
Pemilihan pekerjaan dan memutuskan karier bukanlah peristiwa sesaat
melainkan proses yang panjang. Sebelum membahas tentang pemilihan karier
dalam kajian pustaka ini membahas perkembangan karier terlebih dahulu, karena
menurut Munandir (1996: 86) pilihan karier merupakan bagian dari proses
perkembangan

individu

dan

perkembangan

karier

berkaitan

dengan

perkembangan identitas di masa remaja (Santrock, 2007: 175). Remaja yang
berkembang lebih jauh dalam pembentukan identitasnya cenderung mampu
menyatakan pilihan pekerjaannya dan langkah-langkah berikutnya yang harus
ditempuh untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang (Raskin
dalam Santrock, 2007: 175).
Orang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat dan dalam
perkembangannya sejak lahir orang memperlihatkan pola tingkah laku tertentu
sesuai dengan pengharapan masyarakat dan budayanya (Munandir, 1996: 86).
Dapat diilustrasikan di masyarakat kita (Indonesia) dewasa ini, misalnya, lulus
SMA adalah remaja usia sekitar 18 tahun, dan setelah lulus dari SMA itu remaja
diharapkan mampu melanjutkan studinya ke perguruan tinggi atau bekerja. Di
kebudayaan barat misalnya di Amerika, seperti tugas melanjutkan studi atau
bekerja itu lebih nyata. Untuk kelas sosial tertentu kurang lebih sama untuk tugastugas perkembangan remaja. Havighurst mengembangkan konsep tentang tugastugas perkembangan (developmental tasks) sebagai berikut.
“A developmental tasks is a tasks which arises at or about a certain
periode in the life of the individual, succesfull achievement of which leads to his
happiness and to success with later tasks; while failure leads to unhappiness in
the individual, disapproval by the society, and difficulty with later tasks.”
commit to user
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tersebut diartikan tugas-tugas yang harus sudah dilakukan seseorang, prestasi
yang harus sudah dicapainya, pada tahap-tahap tertentu perkembangan dalam
hidupnya sejak lahir sampai usia tua sesuai dengan harapan kebudayaan
masyarakat di mana ia tinggal. Jika seseorang gagal melaksanakan suatu tugas
tertentu pada suatu tahap perkembangan tertentu, maka kemungkinannya ia akan
menjumpai kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas dalam tahap-tahap
perkembangan berikutnya.
Meninjau kembali tugas-tugas perkembangan yang dikonsepkan oleh
Havighurst (1953: 2) di atas bahwa tugas-tugas perkembangan ditentukan oleh
harapan kebudayaan kelompok masyarakat di mana ia tinggal. Dapat dipahami
bahwa tugas perkembangan ini berbeda-beda di berbagai bangsa dan kebudayaan.
Di dalam kebudayaan Indonesia pada umumnya di Indonesia nyata sekali
pengaruh orang tua itu, bahkan sanak keluarga lain dalam sistem keluarga besar
(extended family) misalnya mencakup kakek, nenek, paman, atau bibi pun
terkadang ikut menentukan, setidak-tidaknya diminta pendapatnya dalam soalsoal penting seperti pemilihan karier. Orang tua dan mungkin sanak keluarga lain
ikut campur tangan dalam soal pilihan karier anak dan anak sendiri merasa
mantap dalam pilihannya setelah mendapat restu orang tua.
Di bidang karier, Cronbach (dalam Suryaningsih & Febriya, 2012)
berpendapat bahwa tugas perkembangan masa remaja akhir (17-20 tahun)
diharapkan mampu memilih tujuan karier tertentu, mengembangkan keterampilan
karier yang diperlukan, merencanakan setelah lulus SMA lalu bekerja atau
melanjutkan pendidikan, ataupun kuliah sambil bekerja.Dari tugas perkembangan
karier oleh Cronbach tersebut jika pada suatu tahap perkembangannya seorang
remaja tidak mempunyai pengetahuan tentang kerja atau belum mengembangkan
sikap kerja yang dikehendaki maka akan sulit baginya kalau kemudian bekerja
untuk mencari nafkah. Jadi tugas-tugas perkembangan itu bersifat berkelanjutan
atau tidak terpisah-pisah.
Brown (2002: 11) “career developments theories are explanations of how
people develope certain traits, personalities, and self precepts and how these
to user
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tersebut menyatakan bahwa teori perkembangan karier menjelaskan tentang
bagaimana individu mengembangkan sikap tertentu, kepribadian, dan persepsi diri
serta bagaimana perkembangan tersebut berpengaruh terhadap pengambilan
keputusan. Jadi karier seseorang individu dipilih karena pengaruh perkembangan
sikap tertentu, kepribadian, persepsi diri, dan faktor-faktor lain yang berperan
dalam membentuk karier seseorang selama hidupnya.
Sedangkan teori pilihan perkembangan karier (developmental career
choice) dari Eli Ginzberg yang menyatakan bahwa anak-anak dan remaja melalui
tiga tahap pilihan karier, yaitu: fantasi, tentatif, dan realistis (dalam Santrock,
2007: 171).Dilihat dari segi tingkat pendidikan, pada umumnya usia 14 sampai
dengan 17 tahun remaja berada dalam jenjang pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA). Menurut Ginzberg (dalam Santrock, 2007: 171) antara usia 11
sampai dengan 17 tahun perkembangan karier remaja berada di tahap tentatif,
yang merupakan suatu masa transisi dari tahap fantasi masa kanak-kanak menuju
tahap pengambilan keputusan yang realistis di masa dewasa muda. Kemudian
Super (dalam Apriansyah, 2012) menyatakan tahap tentatif ditandai dengan mulai
dipertimbangkannya aspek-aspek kebutuhan, minat, kapasitas, nilai-nilai, dan
kesempatan secara menyeluruh. Pilihan pada masa tentatif ini mulai diusahakan
untuk keluar dari fantasi, baik melalui diskusi, bekerja maupun aktivitas lainnya.
Hal tersebut juga didukung dengan adanya pendapat Sudjiwanati (dalam Marliyah
dkk, 2004: 67) bahwa pada tahap tentatif ini remaja sudah mulai mengembangkan
dan memadukan wawasannya sehingga timbul minat sebagai dasar pemilihan
karier. Akan tetapi,

suatu pemilihan

yang dilakukan pada umumnya

dipertimbangkan dengan kemampuan yang dimiliki. Remaja sudah memiliki
kesadaran akan kebutuhan untuk membuat pilihan karier, mengambil tanggung
jawab seperti orang dewasa, dan melakukan transisi dari sekolah menengah ke
sekolah lanjutan (perguruan tinggi).
Selanjutnya Ginzberg (dalam Santrock, 2007: 171) berpendapat bahwa
remaja mengalami kemajuanbisa mengevaluasi nilai-nilai mereka pada usia 15
sampai dengan 16 tahun. Sekitar usia 17 sampai dengan 18 tahun pemikiran
user yang lebih bersifat subjektif ke
mereka mengalami peralihan daricommit
pilihantokarier
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pilihan karier yang realistis. Dijelaskan oleh Ginzberg, selama masa ini secara
ekstensif individu mengeksplorasi karier-karier yang tersedia, kemudian
memfokuskan pada sebuah karier tertentu, dan akhirnya memilih pekerjaan
spesifik dalam karier tersebut (misalnya, dalam karier sebagai dokter, seseorang
dapat memilih pekerjaan sebagai dokter umum atau ahli bedah, atau spesialis yang
lainnya).
Sesuai dengan pendapat mengenai perkembangan karier remaja di atas
dapat digambarkan masa remaja akhir kelas menengah usia 15 sampai dengan 18
tahun diharapkan tamat dari sekolah sudah bisa mempersepsikan mengenai
pemilihan karier, baik untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi. Misalnya jika seorang remaja yang akan memasuki perguruan tinggi, ia
akan dihadapkan oleh berbagai macam pilihan fakultas, jurusan, maupun program
studi, contohnya ilmu alam, sosial, keguruan, bahasa, pelayaran, perhotelan, dan
sebagainya. Dalam hal ini remaja sedang dalam tahap memilih jurusan sesuai
dengan minat dan kemampuannya. Kemudian pada saat ia memilih satu jurusan
tertentu maka ia sudah membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan kariernya
di masa yang akan datang.
Menemukan arah karier merupakan wujud aktualisasi kebutuhan akan
harga diri. Tetapi, ini juga bisa menimbulkan rasa tidak pasti dan kekhawatiran,
bahkan mungkin pertentangan batin, karena keputusan yang diambilnya mungkin
bertentangan dengan orang tua dan terpikir kalau-kalau pilihannya keliru, hal yang
bisa menyebabkan tersia-sianya sebagian waktu usianya.
Super (dalam Santrock, 2007: 172) memandang bahwa konsep diri
individu memainkan peranan yang sangat penting dalam pemilihan karier. Konsep
diri karier pertama kali disusun individu di masa remaja. Kemudian Super (dikutip
oleh Turner & Helms dalam Marliyah dkk, 2004: 66) menyatakan bahwa pilihan
karier adalah suatu implementasi konsep diri seseorang. Dari kutipan-kutipan
tersebut artinya individu remaja mempunyai konsep diri dan ia berusaha
menerapkan konsep diri itu dengan memilih karier. Karier yang dipilih
berdasarkan konsep diri dan memungkinkan seorang remaja mencapai aktualisasi
commit to user
diri.
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Teori tipe kepribadian (personality type theory) adalah teori dari Holland
(dalam Santrock, 2007: 172) perlunya mencocokkan antara pilihan karier individu
dengan kepribadian yang dimiliki. Menurut Holland, saat individu menemukan
suatu karier yang sesuai dengan tipe kepribadiannya, mereka cenderung lebih
menikmati karier dan bertahan pada pekerjaan tersebut daripada individu yang
menekuni pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Ada teori
pemilihan karier yang lain, yaitu teori Roe (dalam Putri dan Rosyi, 2012), pada
dasarnya teori Anne Roe menekankan unsur perkembangan dalam pilihan karier
yang dipengaruhi pola asuh orang tua terhadap anaknya. Dengan demikian iklim
hubungan antara anak dan orang tua merupakan kekuatan utama yang
membangkitkan kebutuhan, minat, dan sikap yang kemudian tercermin dalam
pemilihan karier.
Roe (dalam Putri dan Rosyi, 2012) menggolongkan seluruh jabatan atas
dua kategori dasar, yaitu: person oriented dan non-person oriented. Penjelasan
mengenai dua kategori dapat dijabarkan sebagai berikut; 1) Person Oriented,
jabatan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Misalnya orang-orang
yang suka bekerja sama dengan orang lain, dianggap cenderung demikian karena
mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk di terima baik oleh orang lain.
Contohnya : jasa, bisnis, manajemen, pelayanan sosial, dan aktivitas di bidang
budaya.
2) Non-Person Oriented, yang berorientasi pada benda-benda. Misalnya
orang- orang yang lebih suka bekerja dengan menangani barang atau benda tanpa
berhubungan dengan individu di sekitarnya itu. Dianggap berkecenderungan
demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk merasa aman dan
terlindung dari bahaya. Contohnya: teknologi, pekerjaan di lapangan seperti
pertanian dan pertambangan dan penelitian ilmiah.
Keputusan seseorang untuk memilih karier merupakan hal yang kompleks
dan menyangkut banyak hal terkait dengan dimensi kehidupan manusia. Untuk
membuat keputusan dalam menentukan karier bukanlah suatu hal yang mudah,
banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan supaya
commit
to user
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Crite dalam (Betz & Wolfe, 2004) membuat hipotesis bahwa keputusan
pilihan karier yang baik itu berdasarkan lima kompetensi, yaitu: (a) penilaian diri
yang

akurat

(self-appraisal),

(b)

mengumpulkan

informasi

pekerjaan

(occupational information), (c) seleksi tujuan (goal selection), (d) membuat
rencana untuk masa depan (planning), dan (e) pemecahan masalah (problem
solving). Dari kompetensi-kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kompetensi pertama adalah penilaian diri yang akurat (self-appraisal),
yaitu mengetahui minat, bakat, kelemahan serta kemampuan diri sendiri supaya
menghasilkan pengambilan keputusan karier yang baik dan sesuai dengan dirinya.
Hanya mengetahui saja tidaklah cukup, tetapi juga perlu memahami minat, bakat,
kelemahan, serta kemampuan diri sendiri. Sesuai dengan taxonomy of educational
objectives dari Bloom (dalam Sutarno, 2006: 19) bahwa aspek kecakapan
(cognitive domain) memahami (c.1) lebih tinggi daripada mengetahui (c.2). Maka
di dalam kompetensi ini self-appraisal lebih tepat diistilahkan pemahaman diri.
Kompetensi

kedua

adalah

mengumpulkan

informasi

pekerjaan

(occupational information) yaitu mencari informasi mengenai pekerjaan yang
diminati, bisa melalui surat kabar, orang-orang yang berkecimpung di bidang
tersebut, organisasi yang bersangkutan maupun dari media lainnya. Berkaitan
dengan penelitian terdahulu tentang karier siswa SMA pernah dilaksanakan oleh
Fajrianingsih, dikatakan oleh Fajrianingsih (2010: 1) bahwa sekolah menengah
atas mempunyai peranan dalam mempersiapkan siswa untuk memasuki jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi yang dimaksudkan
adalah perguruan tinggi. Maka sejalan dengan pendapat Fajrianingsih, pada
penelitian ini dikhususkan kepada pemilihan karier studi lanjut ke perguruan
tinggi siswa SMA dan kompetensi dari Crites tentang mengumpulkan informasi
pekerjaan dimodifikasi menjadi aspek kompetensi mengumpulkan informasi
perguruan tinggi.
Kompetensi ketiga adalah seleksi tujuan (goal selection) yaitu menentukan
cita-cita karier yang ingin dicapai. Kompetensi keempat adalah membuat rencana
untuk masa depan (planning) yaitu membuat perencanaan akan apa yang akan
to user
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ini saling berkaitan, selaras dengan pernyataan Pintrich (dalam Santrock
terjemahan Widyasinta, 2007: 155) bahwa remaja tidak cukup apabila hanya
diminta untuk sekedar menetapkan tujuan atau cita-citanya. Remaja juga perlu
belajar merencanakan cara meraih tujuan-tujuannya. Didukung juga oleh Feldman
& Whitcomb, Germeijs & DeBoeck, Millar & Shevlin, Quimby & O’Brien, dan
Spokane (dalam Santrock, 2007: 173) bahwa eksplorasi, pengambilan keputusan,
dan perencanaan berperan penting dalam pilihan karier remaja. Jadi benar kalau
remaja hanya mempunyai tujuan atau cita-cita itu tidaklah cukup, maka perlu
perencanaan untuk mencapai tujuan karier yang telah ditetapkan.
Sedangkan menurut Smartly Media (2012: 1) untuk menemukan dan
mencapai tujuan atau cita-cita harus terlebih dahulu berlatih untuk memahami diri
sendiri serta potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Selanjutnya pernyataan dari
Smartly Media (2012) pemahaman diri menjelaskan salah satu tentang diri, yaitu
cita-cita. Karena menurut Smartly Media tersebut demikian, maka kompetensi
seleksi tujuan dari Crites masuk ke dalam kompetensi penilaian diri. Tetapi alasan
dari taxonomy of educational objectives dari Bloom (dalam Sutarno, 2006: 19)
dan pendapat Smartly Media (2012: 1) di atas maka kompetensi seleksi tujuan
masuk ke dalam kompetensi pemahaman potensi diri.
Dan kompetensi yang kelima atau terakhir adalah pemecahan masalah
(problem solving), yaitu mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika
mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalani proses pencapaian tujuan
karier.
Dari berbagai pendapat tentang perkembangan karier, pemilihan karier,
dan penelitian terdahulu, konsep pemilihan karier pada penelitian inidirujuk
dengan meramu beberapa teori dari Super dalam Santrock, 2007: 172; Crite dalam
Betz & Wolfe, 2004; Bloom dalam Sutarno, 2006: 19; Fajrianingsih, 2010: 1;
Pintrich dalam Santrock terjemahan Widyasinta, 2007: 105; Feldman &
Whitcomb, Germeijs & DeBoeck, Millar & Shevlin, Quimby & O’Brien, dan
Spokane dalam Santrock, 2007: 173; serta Smartly Media, 2012: 1 di atas,
kemampuan pemilihan karier siswa di dalam penelitian ini dapat disimpulkan
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keputusan masa depannya berkaitan dengan studi lanjut ke Perguruan Tinggi
berdasarkan empat kompetensi yaitu pemahaman potensi diri, mengumpulkan
informasi Perguruan Tinggi, membuat rencana masa depan, dan pemecahan
masalah dalam memilih karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi.

b. Faktor Pemilihan Karier
Kenyataannya seorang remaja ketika menentukan pilihan karier, seringkali
tidak dilakukannya sendiri. Penentuan dan pemilihan karier seorang remaja
ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya orang tua, teman-teman, gender, dan
karakteristik diri sendiri (Santrock dalam psikologizone, 2009: 1). Penjelasan
mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan karier pekerjaan pada remaja
meliputi.
1) Orang tua, ikut berperan dalam menentukan arah pemilihan karier pada
anak remajanya. Walaupun pada akhirnya keberhasilan dalam menjalankan karier
selanjutnya sangat tergantung pada kecakapan dan keprofesionalan pada anak
yang menjalaninya. Karena hal ini berkaitan dengan masalah pembiayaan
pendidikan, masa depan anaknya agar terarah dengan baik, maka sekalipun orang
tua turut ikut campur agar anaknya memilih program studi yang mampu menjamin
kehidupan kariernya.
Biasanya orang tua yang berkecukupan secara ekonomi menghendaki
anaknya untuk memilih program studi yang cepat menghasilkan nilai materi,
misalnya fakultas ekonomi (akuntasi, manajemen), teknik, farmasi, kedokteran
(umum dan gigi) dan lain-lain. Anggapan orang tua, anak yang mampu memasuki
program ini tentu akan terjamin masa depannya. Dalam kenyataannya tak
selamanya yang menjadi pilihan orang tua akan berhasil dijalankan oleh anaknya,
kalau tidak disertai oleh minat, bakat, kemampuan, kecerdasan, motivasi internal
dari anak yang bersangkutan, hal inilah yang perlu diperhatikan.
2) Teman (Peer Group). Tidak dipungkiri, pada kenyataannya, lingkungan
pergaulan dalam kelompok remaja cukup memberi pengaruh pada diri seseorang
dalam memilih jurusan program studi di SMA maupun Perguruan Tinggi. Mereka
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program studi. Pengaruh teman kelompok sebaya ini bersifat eksternal. Bila
remaja tidak mempunyai dorongan internal, minat bakat, atau kemampuan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau tuntutan, maka kemungkinan
akan mengalami kegagalan.
3) Peran Jenis Gender. Stereotipe masyarakat seringkali telah menilai
terhadap jenis kelamin seseorang. Masyarakat menghendaki agar jenis tugas atau
pekerjaan tertentu dilakukan oleh jenis kelamin tertentu pula. Memang baik diakui
atau tidak, jenis kelamin kadang-kadang menentukan seseorang dalam memilih
karier pekerjaan. Seorang perempuan mungkin akan mengambil karier yang
kiranya dapat dijalaninya, tanpa banyak hambatan dengan peran jenis gendernya
nanti di kemudian hari, misalnya sekretaris, dokter anak, psikolog anak, guru atau
dosen, penunggu atau penjaga toko dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya
seorang laki-laki akan memilih sesuai dengan dirinya misalnya tentara, polisi,
hakim, jaksa dan lain sebagainya.
4) Karakteristik Kepribadian Individu. Hal-hal yang berkaitan dengan
karakteristik pribadi yang mempengaruhi pemilihan program studi maupun karier
individu, di antaranya bakat, minat, kepribadian, dan intelektual. Sudah banyak
lembaga pendidikan SMA yang mengadakan tes psikologi dengan membantu
siswa-siswinya dalam menentukan jurusan agar sesuai dengan minat dan
bakatnya. Hal ini untuk menghindari penyesalan dalam pengambilan studinya atau
merasa tidak cocok dengan minat dan bakatnya.
Keberhasilan dalam memilih dan menjalankan program studi serta karier
pekerjaan sangat ditentukan karakteristik kepribadian individu yang bersangkutan.
Individu yang memiliki minat, kemampuan, kecerdasan, motivasi internal, tanpa
ada paksaan dari orang lain, biasanya akan mencapai keberhasilan dengan baik.
Keberhasilan tidak dapat diukur secara materi finansial yang melimpah, tetapi
seberapa besar nilai kepuasan hidup yang diperoleh melalui pilihan-pilhan
tersebut.
Menurut teori belajar (dalam Munandir, 1996: 101) dalam pengambilan
keputusan karier, orang berada di dalam lingkungan tertentu dengan membawa
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Orang memang tidak bisa mengatur sifat bawaannya, tetapi dapat mempengaruhi
lingkungan dan pengalaman belajarnya. Ini kemudian menimbulkan pengalamanpengalaman belajar yang baru dan pengambilan keputusan selanjutnya.
Pengalaman belajar, keadaan lingkungan, peristiwa yang sedang terjadi, jenis
kelamin, suku bangsa, kebudayaan, dan keadaan jasmaniah seseorang menentukan
pilihan karier.
Menurut Mitchell & Krumboltz (dalam Munandir, 1996: 102) teori belajar
tentang pengambilan keputusan karier, berguna untuk mengenali kondisi-kondisi
lingkungan dan peristiwa yang memberikan pengalaman belajar kepada seseorang
untuk menyusun rencana karier. Teori ini tidak menentukan urutan langkahlangkah tertentu yang harus ditempuh karena ada banyak jalan yang bisa
membawa orang ke keberhasilan menyusun rencana, yang terpenting jalan itu
memberikan kepuasan. Setiap orang harus diberikan kesempatan luas untuk
memperoleh pengalaman belajar dan dengan begitu ia dapat mencapai kemajuan
dalam perkembangan kariernya secara maksimum.
Sedangkan menurut hasil penelitian Sayuti (2008) menyimpulkan
bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan
studi lanjut bagi siswa SMA antara lain: 1) harapan-harapan atau aspirasi
orang tua terhadap anaknya kelak setelah memasuki dunia kerja, 2)
kompetensi akademik atau kecenderungan kemampuan akademik dan
bakat siswa, 3) minat karier atau pekerjaan yang diminati para siswa
setelah mereka menamatkan pendidikannya di SMA. Pekerjaan yang
beragam yang diminati siswa ikut memberi gambaran tentang urgensi
jenjang pendidikan menurut pekerjaan yang diminati itu, dan (4) orientasi
dunia kerja yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan yang akan digeluti
seperti yang berorientasi fisik, moral, pribadi, kekeluargaan, dan sosial,
berpengaruh pula terhadap pengambilan keputusan studi lanjut bagi siswa
SMA, terrnasuk pilihan-pilihan tentang jurusan yang akan dipilih di
perguruan tinggi.
Shertzer dan Stone (dikutip Winkel dan Sri Hastuti, 2005: 647)
mengatakan bahwa dalam memutuskan suatu karier akan selalu berkaitan dengan
dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal dipengaruhi
oleh nilai-nilai

kehidupan, inteligensi,

bakat,

minat,

sifat

kepribadian,

pengetahuan, dan keadaan fisik. Sedangkan faktor eksternal di antaranya
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dipengaruhi oleh faktor pendidikan sekolah, pergaulan teman sebaya (ikut-ikutan
teman), dan masyarakat.
Remaja dapat memutuskan kariernya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan
yang dijadikan pegangan atau pedoman hidupnya, karena nilai-nilai kehidupan
memegang peranan penting terhadap harapan dalam kehidupannya termasuk
bidang pekerjaan apa yang akan dipilih dan ditekuninya (Winkel dan Sri Hastuti,
2005: 648). Misalnya nilai-nilai kehidupan yang dipegangnya adalah mencapai
taraf prestasi tinggi demi harga diri. Apabila ada seorang remaja menyenangi
bidang pendidikan, contohnya suka menolong, maka pada saat ia menyadari
kemampuannya tersebut ia cenderung mempersepsikan pilihan karier yang sesuai
dengan nilai-nilai kehidupannya, yaitu menjadi seorang guru pembimbing (BK).
Inteligensi memegang peranan penting dalam mempersepsikan karier
seseorang sesuai dengan pilihan kariernya. Menurut Winkel dan Sri Hastuti (2005:
648) tingkat inteligensi dapat berpengaruh pada penilaiannya pada pilihan
kariernya nanti. Selanjutnya bakat khusus juga dapat dijadikan bekal dasar yang
memungkinkan untuk memasuki berbagai bidang karier tertentu. Bakat khusus
yang dimaksud misalnya adalah kemahiran verbal. Contohnya seorang remaja
yang memiliki kemampuan verbal cenderung lancar berbicara di depan orang
banyak. Kemudian ia memandang juga bahwa dunia penyiaran itu adalah suatu
karier yang cocok dengan dirinya karena sesuai dengan kemampuannya. Maka
pada saat ia menyadari bakat serta cita-citanya ia akan cenderung dapat
mempersepsikan bahwa pilihan karier yang akan dijalaninya nanti adalah bidangbidang yang berkenaan dengan penyiaran seperti Master of Ceremony (MC),
menjadi penyiar televisi, atau penyiar radio. Sehingga dari penjelasan di atas,
remaja sudah dapat memilih karier sesuai dengan bakat yang dimilikinya.
Minat pada seorang remaja terutama remaja usia sekitar 15 sampai dengan
20 tahun cenderung masih banyak berubah (Winkel dan Sri Hastuti, 2005: 650).
Namun sekali terbentuk minat akan menentukan perencanaan masa depan
sehubungan dengan karier yang akan dipilih. Contohnya seorang remaja yang
mempunyai minat pada desain pakaian, maka pada saat ia menyadari minatnya
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minat, misalnya menjadi seorang desainer pakaian atau menjadi pengusaha butik.
Maka sesuai dengan minat yang telah dimiliki remaja tersebut, pilihan karier
cenderung sudah dapat dipersepsikannya terlebih dahulu.
Tidak hanya faktor internal saja yang mempengaruhi pemilihan karier
siswa seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pendapat Santrock (2007: 176)
mengungkapkan pengalaman sosial budaya yang diterima memiliki pengaruh
yang besar terhadap pilihan karier yang diambil. Beberapa konteks sosial yang
memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan karier adalah status sosialekonomi, orang tua, teman sebaya, sekolah, dan gender.
Berdasarkan pendapat-pendapat tentang faktor pemilihan karier di atas
dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan karier siswa
antara lain: (a) faktor internal, yaitu karakteristik diri sendiri seperti
intelektual/inteligensi,

bakat,

minat,

kepribadian,

ambisi,

keadaan

fisik,

pengetahuan tentang persyaratan jabatan dan prospek suatu jabatan, serta
penalaran yang benar terhadap hubungan dari pengertian yang jelas tentang diri
sendiri dan pengetahuan tentang persyaratan dan prosek jabatan tersebut; serta (b)
faktor eksternal, meliputi faktor-faktor sosial, yaitu pendidikan sekolah, status
sosial ekonomi orang tua, teman, masyarakat, dan pengaruh gender.Faktor
internal maupun eksternal memiliki pengaruh yang sama-sama besar terhadap
pilihan karier yang diambil bagi siswa.

c. Hambatan-Hambatan yang Mempengaruhi Pemilihan Karier
Karier merupakan suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan
dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Untuk dapat
menentukan kariernya secara tepat seseorang membutuhkan proses atau waktu
yang cukup panjang sehingga pekerjaan atau jabatan yang dipilih benar-benar
sesuai dan cocok dengan potensi-potensi dirinya. Saat dihadapkan pada
pengambilan keputusan dalam memilih karier, siswa sering mengalami hambatan
baik yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri maupun hambatan yang berasal
dari luar diri siswa. Berdasarkan penelitian oleh Jamilah (2005), hambatancommit to user
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hambatan yang mempengaruhi ketepatan pemilihan karier yaitu faktor internal
dan eksternal.
Ditinjau dari faktor internal bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri
yang terdiri dari minat, nilai, hobi, prestasi, keterampilan, penggunaan waktu
senggang, aspirasi dan pengetahuan sekolah atau pendidikan lanjutan,
pengetahuaan tentang dunia kerja, keterbatasan fisik dan penampilan lahiriah,
serta masalah dan keterbatasan pribadi. Menyinggung soal keterbatasan pribadi
menghambat pemilihan karier siswa, hal ini didukung Santrock (2007: 175) yang
berpendapat bahwa ada keterbatasan genetis yang dapat menghalangi remaja pada
umumnya untuk memberikan performa tingkat intelektual tinggi yang diperlukan
untuk menekuni suatu karier tertentu. Misalnya, tidak semua individu dilahirkan
menjadi seorang dokter atau insinyur. Banyak kesempatan karier yang tersedia
untuk semua orang, karier yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Ditinjau dari faktor eksternal terdiri dari orang tua, masyarakat, sosial
ekonomi keluarga, pergaulan teman sebaya dan keadaan sosial ekonomi budaya
suatu negara atau daerah. Faktor eksternal tersebut termasuk dalam kategori cukup
dengan persentase 65,5%.
Sedangkan hambatan pemilihan karier yang lain menurut Argyropoulou,
Sidiropoulou-Dimakakou & Besevegis (2007) disebabkan dari kurangnya
informasi tentang diri dan dunia karier, minat karier yang tersebar luas, hingga
kesulitan individu dalam pembuatan keputusan pilihan karier (Gau, 2012: 1).
Berkaitan dengan kurangnya informasi sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh
Grotevant & Durrett (dalam Santrock, 2007: 174) para siswa kurang memiliki
informasi yang tepat mengenai dua aspek karier, yaitu: 1) tuntutan pendidikan dari
karier yang diinginkan, dan 2) minat vokasional yang umumnya berkaitan dengan
pilihan karier.
Untuk mengatasi hambatan pemilihan karier itu, umumnya siswa
membutuhkan hal-hal terkait informasi tentang pasar kerja, informasi tentang
pekerjaan, memahami kemampuan diri, memahami minat pribadi, memahami
cita-cita karier, dan memahami nilai-nilai pribadi (Tang dalam Gau, 2012: 2).
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Apabila kedua pendapat tentang hambatan pemilihan karier disimpulkan
maka hambatan pemilihan karier meliputi: 1) faktor internal, yaitu informasi
tentang diri, pengetahuan sekolah atau pendidikan lanjutan, dan pengetahuaan
tentang dunia kerja. Informasi tentang diri mencakup penampilan lahiriah,
masalah dan keterbatasan pribadi, minat karier, nilai akademik, hobi, prestasi,
keterampilan, penggunaan waktu senggang, pengetahuan pendidikan lanjutan,
serta pengetahuaan tentang dunia kerja; dan 2) faktor eksternal, yaitu orang tua,
masyarakat, sosial ekonomi keluarga, pergaulan teman sebaya dan keadaan sosial
ekonomi budaya tempat ia tinggal. Melihat kedua faktor tersebut faktor yang
menghambatnya lebih besar adalah faktor internal daripada eksternal. Maka dari
itu asesmen aspek informasi diri dan informasi tentang karier lebih diperhatikan,
dengan kata lain pada pengumpulan data penyusunan instrument di BAB III lebih
diperbanyak butir-butir soal/pernyataan tentang informasi diri dan karier.
Meninjau hal-hal di atas, sebuah intervensi psikologis terkait pemilihan
karier perlu diberikan kepadasiswa. Bukan hanya intervensi itu akan membuat
mereka lebih siap secara psikologis bertarung dalam dunia karier di masa
mendatang, tetapi juga karena intervensi karier memiliki dampak positif terhadap
kualitas akademik siswa. Maka dari itu penelitian ini menggunakan diskusi
informasi karier sesuai dengan uraian di atas yang menyatakan bahwa siswa
mengalami hambatan pemilihan karier karena sumber utamanya kurang informasi
diri dan karier.
Intervensi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemilihan
karier siswa disebut layanan diskusi informasi karier. Informasi karier ini penting
diketahui siswa karena salah satu tujuan pemberian informasi karier adalah agar
siswa dapat memahami diri sendiri sehingga dapat mempersiapkan diri dalam
pemilihan karier. Informasi karier tersebut juga penting untuk didiskusikan oleh
siswa, nantinya bahasan tersebut akan dijelaskan lebih dalam di sub-bab
selanjutnya.
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2. Tinjauan Tentang Diskusi Informasi Karier
Sekolah menengah sebagai institusi yang mempersiapkan talenta muda
untuk masa depan tentunya berperan sangat penting. Terkait peningkatan
kemampuan pemilihan karier pada zaman sekarang ini, peranan guru pembimbing
sangatlah penting karena tantangan untuk membimbing mereka memerlukan
upaya dan kerja keras dari semua pihak khususnya pihak sekolah.
Pemahaman dan keahlian di bidang psikologi, metode konseling dan
pengarahan karier sangatlah diperlukan bagi seorang guru pembimbing dalam
membentuk generasi muda saat ini agar lebih siap menjadi warga dunia yang
bertanggungjawab, dewasa, mandiri dan memberikan kontribusi terbaik dari
setiap individu sesuai dengan talenta dan keahliannya. Untuk itu, kontribusi
pemikiran dalam memberikan wawasan luas tentang informasi pendidikan
lanjutan sehubungan dengan karier masa depannya supaya kemampuan pemilihan
karier siswa meningkat menjadi bagian dari peranan penting guru BK.
Metode pengarahan karier yang perlu diterapkan bagi guru pembimbing
untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa SMA adalah dengan
mendiskusikan informasi-informasi pendidikan lanjutan sehubungan dengan
karier masa depannya. Maka dari itu di bawah ini disajikan konsep diskusi
informasi karieryang dimaksudkan dalam penelitian ini. Konsep diskusi informasi
karier diperjelas dari informasi karier bagi siswa SMA dan diskusi dalam
bimbingan kelompok. Kemudian antara konsep informasi karier dan diskusi
dalam bimbingan kelompok diramu menjadi satu kesatuan menjadi konsep diskusi
informasi karier.

a. Konsep Informasi Karier
Bersumber pada pengorganisasian bimbingan konseling di sekolah sebagai
sistem yang bermuara pada layanan bimbingan karier sekolah sebagai sub-sistem,
maka implikasinya dapat berupa informasi karier atau pekerjaan oleh guru
pembimbing akan lebih memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai
jenis pekerjaan dan pola karier yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan
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mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan (potensi diri) untuk
difantasi dan ditentasikan hingga sampai pada kemampuan untuk merealisasikan
orientasi-orientasi itu dimasa yang akan datang.
Informasi karier oleh Munandir (1996:250) dapat berkenaan dengan
informasi jenis-jenis pekerjaan dan informasi jenis-jenis pendidikan. Pengenalan
terhadap minat, kapasitas, yang dimiliki siswa dan perangkat nilai yang dianutnya
akan sangat diperlukan oleh guru pembimbing dalam upaya mengembangkan,
membina, dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional dan atau pemilihan
pendidikan yang tepat dan selaras dengan kondisi dan pilihan karier tersebut.
Kesulitan-kesulitan memilih karier dari hasil penelitian Jamilah (2005) dan
pendapat Gau (2012) mengutip dari Argyropoulou, Sidiropoulou-Dimakakou &
Besevegis (2007) dalam pembahasan sebelumnya akan dapat dihindari manakala
siswa memiliki sejumlah informasi yang memadai tentang hal-hal yang
berhubungan dengan dunia kariernya. Maka seorang siswa membutuhkan bantuan
bimbingan dari guru pembimbing yang ada di sekolah, guna memperoleh
pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang berbagai kondisi dan
karakteristik diri.
Kekurangtahuan dan kekurangpahaman tersebut sering membuat mereka
kehilangan kesempatan, salah pilih jurusan, salah pilih pekerjaan, dan tidak dapat
meraih kesempatan dengan baik sesuai dengan cita-cita, bakat, minat, berbagai
kekuatan serta kelemahan yang ada dalam diri individu tersebut. Agar
terhindarkan dari permasalahan tersebut maka para siswa perlu dibekali dengan
informasi yang cukup dan akurat.
Informasi karier yang dibutuhkan siswa pasca lulus SMA adalah informasi
studi lanjut.Pemberian layanan informasi studi lanjut bertujuan membantu peserta
didik agar dapat memahami diri dan lingkungannya. Seperti kondisi sosiokultural, pasar kerja, persyaratan, jenis dan prospek pekerjaan, serta hal-hal
lainnya yang bersangkutan dengan dunia kerja. Sehingga pada akhirnya siswa
dapat membuat atau mengambil keputusan secara tepat dan terbaik bagi masa
depannya terutama berkaitan dengan rencana karier yang akan ditempuhnya
commit to user
kelak.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
32

Tujuan adanya informasi studi lanjut (Sutikna, 1998: 11) adalah sebagai
berikut: a) agar siswa dapat memahami diri sendiri sehingga dapat
mempersiapkan diri dalam pemilihan program, b) agar siswa mengetahui jenisjenis pendidikan yang berkaitan dengan pemilihan program. Sedangkan fungsi
dari pemberian informasi studi lanjut adalah: a) sebagai bahan pertimbangan
dalam mengambil keputusan yang disesuaikan dengan bidang karier dan
keputusan studi lanjut pasca SMA, b) membantu siswa dalam berpikir rasional
dalam mengambil keputusan jurusan di perguruan tinggi sehubungan dengan
karier/ masa depannya.
Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud, 1998: 21)
materi informasi studi lanjut meliputi: bentuk perguruan tinggi (universitas,
institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, Universitas Terbuka), jalur
pendidikan tinggi (akademik, profesional), jenjang pendidikan tinggi, persyaratan
masuk pendidikan tinggi, komponen biaya pendidikan di Perguruan Tinggi.

b. Konsep Diskusi dalam Bimbingan Kelompok
Bagian ini menjelaskan diskusi dalam bimbingan kelompok sebagai
intervensi untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa. Jadi di bawah
ini menjelaskan konsep bimbingan kelompok terlebih dahulu yang meliputi
prinsip pendekatan kelompok, dasar-dasar bimbingan kelompok, dan kegunaan
bimbingan kelompok. Penjelasan berikutnya meliputi diskusi kelompok sebagai
teknik bimbingan kelompok, konsep diskusi kelompok, dan pengertian diskusi
informasi karier yang dimaksudkan dalam penelitian ini; dinamika dan pemimpin
kelompok di dalam penyelenggaraan diskusi informasi karier; keanggotaan,
faktor-faktor pengikat kelompok, tahap-tahap pertumbuhan kelompok, serta
model-model diskusi kelompok.

1) Prinsip Pendekatan Kelompok
Kelompok pada dasarnya didukung dan terbentuk melalui berkumpulnya
sejumlah orang (kerumunan). Kumpulan orang-orang itu kemudian menjunjung
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tersebut menjadi sebuah kelompok. Seperti yang dijelaskan Prayitno (1995: 14)
berkumpulnya sejumlah orang yang saling berkaitan satu sama lain membentuk
apa yang disebut kelompok.
Tetapi ada suatu kelompok yang tidak harus diawali dengan adanya
kerumunan. Suatu kelompok dapat segera terjadi, yaitu apabila sebelum orangorang yang bersangkutan berkumpul terlebih dahulu, mereka telah diberitahukan
tujuan yang akan dicapai dan peranan mereka masing-masing. Dengan demikian,
setelah mereka berkumpul mereka tidak lagi merupakan kerumunan yang
anggotanya tidak saling berkaitan, namun segera mengarah ke suasana kelompok
yang masing-masing anggotanya mengetahui sasaran yang akan dicapai dan
bertingkah laku sesuai dengan peranannya, dan peranan itu saling berkaitan.
Terbentuknya berbagai kelompok dalam kehidupan manusia merupakan
wujud dari hakikat kemanusiaan, khususnya dari dimensi kesosialannya (Prayitno,
1995: 11).Prinsip-prinsip dasar berikut dijadikan dasar pembimbing memilih
pendekatan kelompok (Hartinah, 2009: 10) antara lain: (a) manusia merupakan
makhluk individual dan sosial; dan (b) sebagai pembimbing harus membimbing
individu dalam mencapai keselarasan keseimbangan perkembangan pribadi, yaitu
keselarasan perkembangan individu sebagai makhluk individual dan sosial.
Apabila kedua pendapat tersebut dikaitkan maka inti dari prinsip
pendekatan kelompok yaitu manusia sebagai makhluk sosial, yang tak mungkin
dapat hidup berkembang secara layak apabila ia hidup sendiri dan menyendiri.
Oleh karena itu, manusia selalu berusaha hidup dalam kumpulannya dan dalam
kebersamaannya, serta membentuk kelompok-kelompok.

2) Dasar-Dasar Bimbingan Kelompok
Di antara macam ragam teknik bimbingan adalah pendekatan secara
kelompok. Menurut Hartinah (2009: 4) teknik pendekatan secara kelompok yaitu
bimbingan yang dilaksanakan secara kelompok terhadap sejumlah individu
sekaligus sehingga dapat menerima bimbingan yang dimaksudkan.
Mengadakan pendekatan kepada siswa adalah suatu kegiatan yang tidak
commit to user
mudah, sebab membutuhkan kemampuan,
keterampilan, pemahaman, keuletan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
34

dari seorang pembimbing, serta memerlukan data-data yang cukup lengkap,
meliputi latar belakang kehidupan, potensi/kemampuan-kemampuan yang
dimiliki, rencana, cita-cita yang diharapkan di hari depan mereka. Sehubungan
dengan banyaknya kemungkinan metode yang dapat dipergunakan untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa, di bawah ini akan dibahas
berkaitan dengan diskusi dalam bimbingan kelompok.
Bimbingan kelompok dilaksanakan jika masalah yang dihadapi beberapa
siswa relatif sama atau saling mempunyai hubungan serta mereka mempunyai
kesediaan untuk dilayani secara kelompok (Hartinah, 2009: 5). Jadi dari pendapat
tersebut apabila ada siswa keberatan masalahnya diketahui orang lain (selain
konselor), bimbingan kelompok seyogyanya tidak dilakukan, melainkan perlu
dilayani secara individu (meskipun masalahnya relatif sama dengan siswa yang
lain). Oleh karena itu, selain masalah yang timbul tersebut dihadapi oleh banyak
siswa, faktor kesediaan klien itu sendiri akan ikut menentukan bentuk layanan
bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok memang akan efektif sepanjang
memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, menurut Hartinah, bimbingan
kelompok sering dilakukan dalam rangka usaha-usaha yang bersifat preventif.
Tekanan bimbingan kelompok sebenarnya masih terletak pada pemberian
bimbingan

kepada

masing-masing

siswa.

Dengan

kata

lain,

konselor

mengusahakan serta mengharapkan agar tiap-tiap siswa mengambil manfaat dari
dibimbing secara kelompok atau bimbingan kelompok bagi dirinya. Terdapat
kemungkinan bahwa siswa tertentu mengambil manfaat lebih besar dari
bimbingan kelompok daripada bimbingan perseorangan. Terdapat siswa yang
merasa sukar untuk membuka diri kepada konselor dalam wawancara konseling.
Akan tetapi, pada saat-saat diberikan bimbingan kelompok siswa tersebut
sungguh-sungguh memperhatikan dan menggunakan informasi atau pedoman
yang diberikan untuk memecahkan/mengatasi masalahnya sendiri.

3) Kegunaan Bimbingan Kelompok
Kegunaan bimbingan kelompok memang sangat besar. Hartinah (2009: 8)
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tenaga pembimbing terbatas dan jumlah siswa yang perlu dibimbing banyak
sehingga pelayanan bimbingan secara individual tidak akan merata; (b) melatih
siswa menghadapi suatu tugas bersama atau memecahkan suatu masalah bersama;
(c) Siswa didorong berani mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat
orang lain dalam diskusi; (d) lebih ekonomis; dan (e) beberapa siswa menjadi
lebih sadar bahwa mereka sebaiknya menghadap penyuluh untuk mendapat
bimbingan secara lebih mendalam.
Dari kegunaan di atas dengan adanya bimbingan kelompok diharapkan
beberapa siswa akan lebih berani membicarakan kesukarannya dengan konselor
setelah mereka mengerti bahwa teman-temannya juga mengalami kesukaran yang
sama.

4) Diskusi Kelompok sebagai Teknik Bimbingan Kelompok, Konsep Diskusi
Kelompok, dan Pengertian Diskusi Informasi Karier
Diskusi kelompok adalah salah satu teknik dalam kegiatan bimbingan
kelompok. Sesuai dengan pendapat Romlah (2001: 87-124) ada beberapa teknik
yang biasa digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, antara lain: 1)
pemberian informasi atau ekspositori; 2) diskusi kelompok; 3) pemecahan
masalah (problem solving); 4) penciptaan suasana kekeluargaan (homeroom); 5)
permainan peranan; 6) karyawisata; dan 7) permainan simulasi.
Kegiatan diskusi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan
melibatkan lebih dari satu siswa dan menjadi alternatif dalam membantu
memecahkan suatu permasalahan. Sejalan dengan Salahudin (2010: 97) yang
menjelaskan konsep diskusi kelompok adalah cara yang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk memecahkan masalah bersama-sama. Kamdhi (1995:12) juga
mengungkapkan diskusi adalah suatu proses berpikir bersama untuk memahami
suatu masalah, menemukan sebab-musababnya, serta mencari pemecahannya.
Proses berpikir yang mengandalkan pengalaman masa lalu dari pengetahuan yang
telah diterimanya. Pada proses berpikir tersirat kemajuan pola pikir, analisis dan
cara pandang akan suatu masalah.
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Roestiyah (dalam Nilayanti, 2007) memberikan pengertian diskusi adalah
salah satu metode belajar yang dilakukan oleh seorang guru, dalam diskusi terjadi
proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar
pengalaman, informasi dan juga memecahkan suatu masalah. Metode belajar
diskusi menghasilkan proses interaksi, dalam interaksi tersebut akan terjadi tukar
menukar pengalaman dan berbagai informasi.
Dari pendapat tersebut kegiatan diskusi memiliki tujuan yaitu untuk
memecahkan masalah. Secara logika dalam diskusi setiap anggota kelompok
seharusnya mendapat kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing
dalam memecahkan suatu masalah di bawah arahan pemimpin kelompok. Hal ini
juga sesuai dengan pendapat Romlah di bawah ini.
Menurut Romlah (2001: 89), diskusi kelompok adalah percakapan yang
sudah direncanakan antara tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan
masalah atau memperjelas suatu persoalan, di bawah pimpinan seorang pemimpin.
Sesuai dengan pendapat Romlah tersebut maka kegiatan diskusi kelompok ini
dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan permasalahan siswa.
Pelaksanaan diskusi kelompok sedapat mungkin harus mendapatkan
pengawasan dari guru pembimbing, lebih-lebih kalau kelompok itu baru dalam
taraf permulaan di mana anggotanya masih belum begitu mapan. Pada taraf
permulaan perlu ada bimbingan bagaimana seharusnya kelompok itu berdiskusi
untuk memecahkan sesuatu masalah. Sebagai pengawas maka guru pembimbing
dapat segera membantu siswa apabila mereka memerlukannya. Tetapi lambat laun
secara berangsur-angsur pengawasan tersebut dapat ditinggalkan apabila siswa
telah mampu diberi kepercayaan terutama di dalam menjaga kelancaran diskusi
itu. Hal tersebut didukung oleh pendapat Walgito (2005: 133) bahwa diperlukan
adanya seorang siswa yang memimpin diskusi kelompok. Dengan ditunjuknya
pemimpin dan anggota diharapkan selama diskusi berlangsung akan tertanam
tanggung jawab dan harga diri pada siswa.
Hartinah (2009: 7) menyebutkan bahwa kegiatan diskusi sering juga
disebut sebagai bimbingan kelompok. Perwujudan dinamika kelompok cukup
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menonjol dalam kegiatan diskusi, khususnya bagi siswa yang benar-benar terlibat
dalam silang-menyilangnya pembicaraan.
Perlu dicatat bahwa perwujudan dinamika kelompok dalam diskusi
tersebut dengan sendirinya berfungsi sebagai bimbingan bagi para siswa. Tetapi
perwujudan dinamika kelompok baru berfungsi sebagai bimbingan jika memang
sengaja dimanfaatkan dan diarahkan untuk tujuan bimbingan sehingga mampu
memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pribadi para peserta yang
terlibat di dalamnya. Kegiatan diskusi yang menimbulkan atau menumbuhkan
hasrat mau menang sendiri, sikap takut mengemukakan pendapat, sikap antipati
terhadap lawan bicara, perasaan frustrasi justru menimbulkan hasil yang
bertentangan dengan tujuan-tujuan bimbingan.
Perlu diperhatikan juga, bahwa dari kegiatan diskusi sering ditekankan
diperolehnya hasil diskusi, yaitu berupa simpulan tentang hal-hal yang
didiskusikan. Suryosubroto (dalam Trianto, 2007:117) menjelaskan diskusi
merupakan percakapan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung
dalam satu kelompok yang saling bertukar pendapat tentang suatu masalah.
Kelompok tersebut bersama-sama mencari pemecahan suatu masalah dan mencari
jalan keluar untuk mendapatkan jawaban yang benar. Pernyataan “…jawaban
yang benar.” dari Suryosubroto di atas artinya adalah simpulan tentang hal-hal
yang didiskusikan
Sedangkan Hartinah (2009: 8) mengungkapkan bahwa bimbingan
kelompok pada dasarnya tidak mementingkan hasil berupa simpulan-simpulan
seperti itu, yang penting dalam bimbingan kelompok adalah apakah individu yang
bersangkutan telah memperoleh sesuatu yang berguna bagi perkembangan dirinya
berkat keikutsertaannya dalam dinamika kelompok yang berkembang kegiatan
diskusi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan diskusi,
bimbingan kelompok lebih mengutamakan proses dinamika kelompok yang
diikuti oleh para peserta daripada hasil diskusi berupa simpulan-simpulan
pembahasan.
Kartini Kartono (1985:70) menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu
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pemimpin kelompok dan penulis diskusi, c) program kerja, d) persiapan sebelum
diskusi dimulai, dan e) pengaturan tempat duduk.Secara rinci hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam diskusi kelompok dapat dijelaskan berikut :
Jumlah anggota kelompok dalam diskusi kelompok akan lebih baik jika
jumlah anggota ganjil untuk memudahkan dalam pemungutan suara apabila dalam
mengambil keputusan muncul dua pendapat yang berbeda. Kelompok dalam
diskusi lebih baik jika jumlahnya tiga, lima atau tujuh orang. Setiap kelompok
dipimpin oleh seorang anggota kelompok yang bertugas sebagai pemimpin
kelompok dan anggota kelompok yang lain memilih seorang penulis yang
bertugas menulis hasil diskusi.
Program

kerja disusun menyangkut

masalah-masalah

yang akan

didiskusikan. Masalah yang akan didiskusikan hendaknya dirumuskan dalam
kalimat pertanyaan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan
dibahas dan sesuai dengan permasalahan teraktual yang sedang dibicarakan.
Program kerja hendaknya dibuat minimal untuk 1 bulan. Untuk penelitian ini
sudah disiapkan bahan bimbingan diskusi informasi karier dalam bentuk modul
sebagai pegangan siswa melaksanakan kegiatan layanan diskusi.
Persiapan sebelum diskusi mulai dilakukan untuk mempersiapkan materi
sesuai dengan topik permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan dalam
pelaksanaan diskusi sehingga saat diskusi berlangsung kelompok diskusi sudah
mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan diskusi. Diharapkan
anggota kelompok menguasai permasalahan diskusi sebelum diskusi berlangsung.
Pengaturan tempat duduk dirancang dengan tempat duduk yang saling
melingkar sehingga saat diskusi berlangsung memudahkan anggota kelompok
saling berkomunikasi memberikan pertanyaan, tanggapan dan pendapatnya.
Anggota lebih mudah dalam mendengarkan apabila ada anggota kelompok yang
menyampaikan tanggapannya.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa diskusi
kelompok adalah suatu teknik bimbingan kelompok yang mengutamakan proses
dinamika kelompok yang diikuti oleh tiga siswa atau lebih dalam memecahkan
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masalah yang dihadapi bersama dengan cara menyumbangkan pikiran masingmasing di bawah pimpinan seorang pemimpin kelompok.
Jadi apabila dirangkai dari dua konsep antara diskusi dalam bimbingan
kelompok dan informasi karier maka dapat diambil pengertian bahwa diskusi
informasi karier siswa SMA adalah suatu teknik bimbingan kelompok yang
mengutamakan proses dinamika kelompok yang dihadapi bersama oleh tiga siswa
atau lebih dalam memahami potensi diri,mengenal lingkungan perguruan tinggi,
merencanakan masa depan, dan memecahkanmasalah karier sebagai persiapan
pemilihan studi lanjut dengan cara menyumbangkan pikiran masing-masing di
bawah pimpinan seorang pemimpin kelompok.

5) Tujuan Diskusi
Sejalan dengan rumusan dan makna diskusi informasi karier nampak jelas
bahwa diskusi informasi karier merupakan salah satu teknik dari bimbingan
kelompok yang mencakup kegiatan bimbingan pada siswa mulai dari memahami
potensi diri, mengenal lingkungan Perguruan Tinggi, merencanakan masa depan,
dan memecahkan masalah karier sampai dapat memilih karier studi lanjut ke
Perguruan Tinggi dengan tepat. Maka dari itu tujuan diskusi informasi karier
dalam penelitian ini adalah siswa dapat menerapkan kemampuan pemilihan
kariernya secara tepat.
Tjokrodiharjo (dalam Trianto, 2009:124) menyebutkan tiga tujuan
dilakukannya diskusi, antara lain : a) meningkatkan cara berpikir siswa
dengan cara membantu siswa membangkitkan pemahaman tentang isi
pelajaran yang sedang dibahas; b) menumbuhkan keberanian siswa dalam
keterlibatan dan partisipasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung;
dan c) membantu siswa mempelajari keterampilan berkomunikasi dan
proses berpikir.
Pendapat Tjokrodiharjo di atas apabila dihubungkan dengan pengertian
diskusi informasi karier yang telah dirumuskan memang tepat, melalui diskusi
dapat meningkatkan cara berpikir siswa dengan cara membantu siswa
membangkitkan pemahaman tentang potensi dirinya, pemahaman lingkungan,
wawasan, dan akses ke Perguruan Tinggi, pemahaman dalam merencanakan masa
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depan, sampai dengan memahami kelebihan, kekurangan, peluang, dan hambatan
dalam menganalisis karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi.
Tujuan ke dua adalah menumbuhkan keberanian siswa dalam keterlibatan
dan partisipasi saat kegiatan layanan berlangsung. Selama proses diskusi
terjadilah dinamika kelompok, siswa dituntut aktif mengungkapkan pendapatnya,
adu argumen dengan teman satu kelompok, saling memberi masukan di antara
teman satu kelompok sesuai dengan tugas-tugas diskusi yang ada di dalam bahan
bimbingan diskusi informasi karier. Dibandingkan dengan hanya pemberian
ceramah saja yang tidak mungkin bisa terekam dalam memory siswa pada jangka
waktu yang lama, kegiatan diskusi diharapkan lebih efektif untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa.
Tujuan ke tiga adalah membantu siswa mempelajari keterampilan
berkomunikasi dan proses berpikir. Selama proses diskusi berlangsung siswa
diajak berpikir divergen dalam menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman/hambatan dalam memilih karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi.
Dengan adanya sharing dengan konselor maupun sesama teman satu kelompok
diharapkan cara berpikir siswa dapat meningkatkan kemampuan pemilihan karier
siswa karena mendapatkan ilmu tambahan tentang potensi diri, macam-macam
Perguruan Tinggi, perencanaan masa depan, dan analisis masalah pemilihan
karier.

6) Dinamika Kelompok dalam Proses Diskusi Informasi Karier
Dari konsep diskusi informasi karier di atas tersebut bahwa diskusi
informasi karier mengutamakan proses dinamika kelompok. Kekuatan mendorong
untuk menggerakkan dan mengoperasikan kehidupan-kehidupan kelompok
dikenal sebagai dinamika kelompok (Hartinah, 2009: 62).
Sedangkan menurut Prayitno (1995: 22) kekuatan yang mendorong
kehidupan kelompok itu dikenal sebagai dinamika kelompok. Berbagai kualitas
positif yang ada dalam kelompok itu “bergerak”, “bergulir” yang menandai dan
mendorong kehidupan kelompok. Berdasarkan kedua pendapat tersebut tentang
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melalui dinamika kelompoknya sendiri, yaitu kekuatan yang mendorong dan
menggerakkan kehidupan kelompok.
Kelompok yang baik apabila kelompok itu diwarnai oleh semangat yang
tinggi, kerja sama yang lancar dan mantap, serta adanya saling mempercayai di
antara anggota-anggotanya. Kelompok yang baik itu akan terwujud apabila para
anggotanya saling bersikap sebagai kawan dalam arti yang sebenarnya, mengerti,
dan menerima secara positif tujuan bersama, dengan kuat merasa setia kepada
kelompok, serta mau bekerja keras atau bahkan berkorban untuk kelompok.
Hartinah (2009: 64) menyebutkan beberapa aspek dinamika kelompok,
yaitu komunikasi dalam kelompok, konflik dalam kelompok, kekuatan dalam
kelompok, kohesi kelompok, pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah.
Masing-masing aspek dinamika kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut.
Di dalam komunikasi akan terjadi perpindahan ide atau gagasan yang
diubah menjadi simbol pleh komunikator kepada komunikan melalui media.
Untuk menyampaikan suatu ide dan gagasan terlihat sederhana karena setiap hari
dilakukan dalam berkomunikasi.

Akan tetapi,

sering terjadi hambatan

berkomunikasi pada suatu kelompok seperti cara penyampaian simbol-simbol dan
cara pengolahan simbol serta penggunaan media yang kurang tepat.
Konflik, merupakan suatu proses sosial di mana individu-individu atau
kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan
dengan ancaman atau kekerasan. Bentuk konflik bukan hanya bertolak dari bentuk
interaksinya, melainkan memang terjadi setelah kelompok dibangun , di mana di
antara tiap-tiap anggota terjadi konflik, mungkin saja konflik dalam peran, fungsi,
tugas, dan konflik dalam jaringan komunikasi dengan pemimpin.
Di dalam interaksi terdapat kekuatan atau pengaruh. Anggota kelompok
yang berinteraksi, secara tepat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penggunaan
kekuatan untuk mencapai tujuan dan memelihara kelompok. Keputusan tidak
mungkin ditetapkan tanpa kekuatan anggota-anggota kelompok. Minat-minat
yang bertentangan dan konflik tidak mungkin dapat diatur tanpa menggunakan
kekuatan. Tidak ada komunikasi tanpa pengaruh, yang berarti tidak ada
commit to user
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komunikasi tanpa kekuatan. Dengan demikian, kekuatan merupakan hal yang
esensi bagi semua aspek keberfungsian kelompok.
Aspek penting yang lain dari dinamika kelompok adalah kohesi yang
merupakan faktor utama dari keberadaan kelompok. Ketertarikan pada
keanggotaan kelompok dari setiap anggota kelompok menggambarkan kohesi
kelompok. Oleh karena itu, kohesi kelompok dapat didefinisikan sebagai sejumlah
faktor yang mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap menjadi anggota
kelompok tersebut.
Kelompok yang efektif dapat menghasilkan keputusan dengan kualitas
baik. Keputusan yang dihasilkan merupakan produk kesepakatan anggota-anggota
kelompok untuk melakukan sesuatu dan biasanya merupakan hasil pemilihan dari
beberapa kemungkinan yang berbeda. Tidak semua keputusan berasal dari
masalah yang sangat berat, beberapa masalah kecil pun menuntut penentuan
keputusan. Pada penelitian ini dituntut anggota kelompok dapat menentukan
pemilihan karier secara tepat sehingga kemampuan pemilihan kariernya
meningkat.
Selain aspek, Hartinah (2009: 75-76) menyebutkan unsur-unsur dinamika
kelompok, antara lain: (a) tujuan kelompok, (b) kekompakan kelompok, (c)
struktur kelompok, (d) fungsi tugas kelompok, (e) pengembangan dan
pemeliharaan kelompok, (f) suasana kelompok, (g) efektivitas kelompok, (h)
tekanan kelompok, dan (i) maksud terselubung.
Setiap kelompok apapun bentuknya tetap memiliki tujuan yang hendak
dicapai dari aktivitas berkelompok tersebut. Tujuan kelompok sebagai suatu
keadaan di masa mendatang yang diinginkan oleh anggota-anggota kelompok dan
oleh karena itu mereka melakukan berbagai tugas dalam rangka mencapai
keadaan tersebut. Apabila disesuaikan dengan permasalahan penelitian ini maka
tujuan kelompok adalah untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa.
Kekompakan kelompok, sebagai hasil semua tindakan yang memperkuat
anggota kelompok untuk tetap tinggal (berada) dalam kelompok. Kekompakan
kelompok dapat ditingkatkan karena ada enam faktor (Carolina Nitimihardjo dan
commit
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anggota terhadap tujuan kelompok; (b) tingkat keseringan berinteraksi; (c) adanya
keterikatan pribadi; (d) adanya persaingan antar-kelompok; (e) adanya evaluasi
yang menyenangkan; dan (f) adanya perlakuan antar-anggota dalam kelompok
sebagai manusia bukan sebagai mesin.
Struktur kelompok, merupakan pola-pola hubungan di antara berbagai
posisi dalam suatu susunan kelompok. Dalam menganalisis struktur kelompok,
terdapat tiga unsur penting yang terbaik dalam struktur kelompok, yaitu posisi,
status, dan peranan perlu ditelaah. Posisi mengacu kepada tempat seseorang dalam
suatu kelompok. Status mengacu dalam kedudukan seseorang dalam suatu
kelompok. Peranan mengacu dalam hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang
sesuai dengan statusnya dalam kelompok.
Fungsi tugas kelompok, dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: tugastugas produksi, tugas-tugas diskusi, dan tugas-tugas pemecahan masalah. Tugastugas produksi adalah tugas-tugas yang bersangkutan dengan berbagai upaya
menghasilkan dan menyajikan berbagai gagasan dan penyusunan berbagai
rencana. Sedangkan, tugas-tugas diskusi adalah tugas-tugas yang berkaitan
dengan pembahasan atau pengkajian berbagai isu yang memerlukan kesepakatan
dan keputusan bersama. Sementara itu, tugas-tugas pemecahan masalah adalah
tugas-tugas yang berkaitan dengan penentuan tindakan pemecahan masalahmasalah tertentu yang dihadapi kelompok.
Pengembangan dan pemeliharaan kelompok, berkaitan dengan “apa yang
harus ada” dalam kelompok. “Apa yang harus ada” dalam kelompok tersebut,
antara lain: (a) pembagian tugas yang jelas, (b) kegiatan yang terus-menerus dan
teratur, (c) ketersediaan fasilitas yang mendukung dan memadai, (d) peningkatan
partisipasi anggota kelompok, (e) adanya jalinan komunikasi antar-anggota
kelompok, (f) adanya pengawasan dan pengendalian kegiatan kelompok, (g)
timbulnya norma-norma kelompok, (h) adanya proses sosialisasi kelompok, (i)
kegiatan untuk menambah anggota baru dan mempertahankan anggota yang lama.
Suasana kelompok, merupakan suasana yang terdapat dalam suatu
kelompok, sebagai hasil dari berlangsungnya hubungan-hubungan interpersonal
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kepada ciri-ciri khas interaksi anggota kelompok. Iklim kelompok tersebut bisa
resmi/formal atau tidak resmi/kolegial, ketat atau longgar/permisif, santai atau
tegang, akrab atau renggang, kesetiakawanan atau bermusuhan, kegembiraan atau
sedih, dan sebagainya.
Efektivitas kelompok, maksudnya adalah hanya kelompok yang efektif
yang dapat meningkatkan kualitas manusia. Kelompok yang efektif mempunyai
tiga aktivitas dasar, yaitu: (a) aktivitas mencapai tujuan, (b) aktivitas memelihara
kelompok secara internal, (c) aktivitas mengubah dan mengembangkan cara
meningkatkan keefektifan kelompok (Carolina Nitimihardjo dan Jusman Iskandar
dalam Hartinah, 2009: 80).
Tekanan kelompok, yaitu tekanan/desakan yang berasal dari kelompok itu
sendiri. Dan unsur dinamika kelompok yang terakhir adalah maksud terselubung,
merupakan tujuan perorangan atau pribadi yang tidak diketahui oleh anggotaanggota kelompok lainnya dan tujuan tersebut sering kali berlainan dengan tujuan
kelompok yang dominan.
Jadi, faktor yang amat penting yang dapat mempengaruhi kualitas
kelompok adalah tumbuh dan berkembangnya dinamikan kelompok. Apabila
dinamika kelompoknya tidak berjalan sebagaimana diharapkan maka kinerja
kelompok itu diragukan kehandalannya. Tidaklah dapat diyakini suatu kelompok
akan berhasil mencapai tujuannya secara optimal apabila dinamika kelompok
yang ada di dalamnya tidak berjalan dengan baik.

7) Pemimpin Kelompok di dalam Pelaksanaan Diskusi Informasi Karier
Sudah dijelaskanpada kesimpulan poin (3) bahwa konsep diskusi
informasi karier diperlukan adanya peran seorang pemimpin. Perbedaan
individual antara anggota di dalam kelompok dimanfaatkan untuk mencapai
tujuan yang sama sebagai kegiatan kepemimpinan (Nawawi dan Hadari, 2006: 3).
Sedangkan menurut Hartinah (2009: 118) pengertian kepemimpinan adalah
hubungan antara dua orang atau lebih, di mana salah seorangnya mempengaruhi
yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pengertian tersebut,
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Hal tersebut berarti diperlukan adanya kemampuan untuk melakukan interaksi
dengan bawahannya. Di bawah ini dijelaskan konsep pemimpin kelompok dalam
diskusi informasi karier.

a) Kekuatan Pemimpin Kelompok
Untuk dapat mempengaruhi orang lain, pada diri seorang pemimpin
diperlukan adanya suatu “kekuatan” (power) agar dapat mengarahkan atau
mempengaruhi orang lain pada pencapaian tujuan. Menurut Hartinah (2009: 121)
pada dasarnya, dalam suatu kelompok telah disiapkan kekuatan yang dapat
digunakan pimpinan untuk mempengaruhi atau mengatur bawahannya, yaitu: (a)
legitimasi pemakaian kekuatan, (b) coercive power, (c) reward power, (d) expert
power, dan (e) referent power. Dari masing-masing istilah kekuatan pemimpin
kelompok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Legitimasi pemakaian kekuatan merupakan kekuatan yang sah dimiliki
oleh seorang pemimpin karena ia ditunjuk atau diangkat dan dipercayakan untuk
menduduki posisi tersebut. Dengan demikian, anggota kelompok menyadari
bahwa atasannya dapat memerintah dirinya atau mengatur dirinya dalam
bertingkah laku untuk mencapai tujuan berkelompok.
Coercive power merupakan kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin untuk
mengontrol atau mengawasi anggota kelompok dan ia dapat mengatur anggota
kelompok apabila melakukan pelanggaran serta memberikan sanksi kepada
anggota kelompok. Dengan demikian, posisinya tersebut memang memberikan
peluang untuk melakukan hal tersebut, sejalan dengan proses pencapaian tujuan.
Reward power merupakan kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin pada
suatu posisi, di mana ia dapat memberikan penghargaan, pujian, atau hadiah
kepada anggotanya. Hal tersebut dilakukan karena bawahannya telah berhasil
menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pencapaian tujuan.
Expert power merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang
karena keahliannya dan atau pengetahuannya, diakui oleh anggota kelompok
sehingga anggota tersebut dapat dipengaruhi olehnya. Kekuatan tersebut belum
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atau keahlian dalam bidang tersebut. Akan tetapi, apabila seorang pemimpin
memiliki kemampuan tersebut, kekuatan yang dimilikinya akan lebih lengkap.
Referent power merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, di
mana ia selalu digunakan sebagai tempat acuan. Pada pimpinan yang mempunyai
pesona yang kharismatik, ia mempunyai kekuatan ini. Oleh karena itu, tidak
seluruh pemimpin mempunyai kekuatan tersebut.

b) Syarat Pemimpin Kelompok
Menurut Wibowo (2005:118) ada beberapa syarat menjadi pemimpin
kelompok yaitu: (a) kepribadian dan karakter pemimpin kelompok; (b) pemimpin
kelompok bisa hadir secara emosional pada pengalaman orang lain; (c) kekuatan
pribadi,meliputi kepercayaan diri dan kesadaran akan pengaruh seseorang kepada
orang lain; (d) keberanian pemimpin kelompok yang efektif harus sadar bahwa
mereka perlu menunjukan keberanian dalam interaksi dengan anggotanya; (e)
kemauan untuk mengkonfrontasi diri sendiri, menunjukan keberanian bukan
hanya pada cara- cara berhubungan dengan kelompok tetapi dengan berhubungan
dengan diri mereka sendiri juga; (f) Kesadaran diri, bersamaan dengan hal
menghadapi diri sendiri. Ciri esensial dari kepemimpinan efektif adalah kesadaran
akan diri sendiri, akan kebutuhan dan motivasi-motivasi seseorang, akan konflik
atau masalah-masalah pribadi,akan pertahanan dan titik kelemahan,akan bidang
usaha-usaha yang belum selesai; (g) kesungguhan/ketulusan, minat yang tulus dan
sungguh-sungguh pada kesejahteraan orang lain dan kemampuan untuk
berkembang secara konstruktif; (h) keaslian (authenticity), pemimpin menjadi
seseorang yang asli, nyata atau rill,kongruen dan jujur; (i) mengerti identitas, bila
akan menolong orang lain,pemimpin kelompok perlu memiliki pengertian yang
jelas tentang identitas diri mereka sendiri; (j) keyakinan/kepercayaan dalam proses
kelompok,merupakan esensi keberhasilan dari proses kelompok; (k) kegairahan
(antusiasme); (l) daya cipta dan kreatif; (m) daya tahan (stamina).
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c) Tugas Pemimpin Kelompok
Menurut Wibowo (2005 : 105-107) tugas dari pemimpin kelompok adalah:
(a) membuat dan mempertahankan kelompok; (b) membentuk budaya; dan (c)
membentuk norma-norma. Maksud dari pemimpin harus bisa membuat dan
mempertahankan kelompok yaitu pemimpin mempunyai tugas untuk membentuk
dan mempertahankan kelompok. Melalui wawancara awal dengan calon anggota
dan melalui seleksi yang baik, pemimpin kelompok membentuk konseling.
Setelah kelompok terbentuk, pemimpin kelompok mengupayakan agar
kelompok menjadi sistem sosial yang terapeutik kemudian dicoba menumbuhkan
norma–norma yang dipakai sebagai pedoman interaksi kelompok. Norma-norma
di dalam kelompok dibentuk berdasarkan harapan anggota kelompok terhadap
kelompok dan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari pemimpin dan
anggota yang lebih pengaruh.
Menurut Prayitno peran pemimpin kelompok adalah: (a) pembentukan
kelompok dari sekumpulan (calon) peserta; (b) penstrukturan, yaitu membahas
bersama anggota kelompok apa, mengapa dan bagaimana layanan bimbingan
kelompok dilaksanakan; (c) pertahapan kegiatan bimbingan kelompok; (d)
penilain segera hasil layanan bimbingan kelompok; (e) tindak lanjut layanan.
Untuk menunjang kemampuannya menjalankan tugas seperti tersebut di
atas, pembimbing atau konselor dituntut untuk: (a) mampu membentuk kelompok
dan mengarahkannya sehingga terwujud dinamika kelompok dalam suasana
interaksi antara anggota kelompok yang bebas, terbuka, demokratis, konstruktif,
saling

mendukung

dan

meringankan

beban,

menjelaskan,

memberikan

pencerahan, memberikan rasa nyaman, menggembirakan dan membahagiakan,
serta mencapai tujuan bersama kelompok; (b) memiliki wawasan yang luas dan
tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani, meningkatkan, memperluas, dan
mensinergikan konten bahasan yang tumbuh dalam aktivitas kelompok. Konten
bahasan merupakan isi atau materi yang dibahas dalam sesi layanan bimbingan
kelompok yang mencaup fakta atau data, konsep, proses, hukum, dan aturan, nilai,
persepsi, afeksi, serta sikap dan tindakan baik langsung maupun tidak langsung;
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nyaman, sabar dan memberi kesempatan, demokratis dan kompromistik (tidak
antagonistik) dalam mengambil kesimpulan dan keputusan, jujur, disiplin, serta
kerja keras.

d) Keterampilan Pemimpin Kelompok
Pemimpin kelompok harus menguasai dan mengembangkan kemampuan
atau ketrampilan dan sikap untuk terselenggaranya kegiatan kelompok.
Keterampilan dan sikap yang perlu dimiliki menurut Wibowo (2005:123-130)
meliputi: (a) aktif mendengar; (b) refleksi; (c) menguraikan dan menjelaskan
pertanyaan; (d) meringkas; (e) penjelasan singkat dan pemberian informasi; (f)
mendorong dan mendukung; (g) pengaturan nada suara; (h) pemberian model dan
penyiapan diri; (i) penggunaan mata.
Sedangkan menurut Hartinah (2009: 124) keterampilan dan sikap
pemimpin kelompok meliputi: (a) kehendak mempelajari dan usaha untuk
mengenal dan mempelajari dinamika kelompok dan hubungan yang baik
antar orang-orang di dalam satu kelompok; (b) kesediaan menerima orang
lain; (c) kehendak untuk dapat didekati dan membantu tumbuhnya
hubungan yang baik antar-anggota kelompok; (d) kesediaan menerima
berbagai pandangan dan sikap yang berbeda; (e) pemusatan perhatian
terhadap suasana perasaan dan sikap seluruh anggota kelompok; (f)
pemeliharaan hubungan yang baik antar-anggota kelompok; (g)
pengarahan yang teguh demi tercapainya tujuan bersama yang telah
ditetapkan; (h) keyakinan akan kemanfaatan proses dinamika kelompok
sebagai wahana untuk membantu para anggota; (i) Rasa humor, bahagia,
dan rasa puas.
Jadi, kepemimpinan kelompok akan berjalan lancar jika ia dapat
menunjukkan kepemimpinannya. Pemimpin kelompok adalah orang yang
menghargai orang lain, dipercayai oleh anggota kelompok, mampu menimbulkan
suasana percaya pada diri sendiri dan saling mempercayai di antara anggota
kelompok, dan mampu mengembangkan tipe kepemimpinan yang tut wuri
handayani, ing madyo mangun karso, ing ngarsa sung tuladha. Pada penelitian ini
yang menjadi pemimpin kelompok tidak hanya guru pembimbing, tetapi salah
satu siswa di setiap kelompok ditunjuk sebagai pemimpin sesuai kesepakatan
kelompok.
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8) Keanggotaan dalam Kelompok
Menurut Hartinah (2009: 8) keanggotaan dalam kelompok yang dipakai
untuk bimbingan kelompok pada umumnya bersifat sukarela dan para peserta
bimbingan kelompok pada umumnya tertarik memasuki kegiatan bimbingan
kelompok karena kegiatan tersebut dianggap dapat menyajikan suasana yang
menarik dan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan.
Sedangkan Prayitno (1995: 21) berpendapat bahwa keanggotaan kelompok
dapat bersifat tidak sukarela atau sukarela. Keanggotaan dalam kelompok
keluarga tertentu adalah tidak sukarela. Ada beberapa kelompok yang anggotaanggotanya terhimpun di dalam kelompok itu atas dasar kedudukannya. Dalam
kelompok seperti ini semua orang yang menduduki jabatan atau status yang
dimaksud mau tidak mau menjadi anggota dari kelompok itu. Sebaliknya,
kelompok yang keanggotaannya bersifat sukarela biasanya lebih bebas dan
peranan anggota lebih besar dalam menentukan gerak dan kegiatan kelompok itu.
Sesuai dengan kedua pendapat tersebut alangkah lebih baiknya anggota
kelompok dengan sukarela memasuki kelompoknya. Ada tiga alasan yang dapat
dicatat bahwa seseorang mau memasuki suatu kelompok secara sukarela, yaitu:
(a) dapat dicapai tujuan atau kepentingan pribadi yang penting dalam kelompok
itu, misalnya kedudukan dan penghargaan; (b) kelompok itu menyajikan kegiatankegiatan yang menarik, seperti diskusi, menjelajahalam, darmawisata, olahraga,
dan sebagainya; dan (c) dengan memasuki kelompok itu kebutuhan-kebutuhan
tertentu dapat terpenuhi, seperti kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki,
kebutuhan untuk dikenal oleh orang lain, kebutuhan rasa aman, dan sebagainya.
Dalam hal ini semua kelompok dirasakan sebagai suatu badan yang mampu
membantu individu mewujudkan kepentingan orang yang bersangkutan. Lebih
dari itu, kelompok dianggap mampu membantu para anggotanya tumbuh dan
memperkembangkan diri.

9) Faktor-Faktor Pengikat Kelompok
Menurut Hartinah (2009: 18) berikut adalah faktor-faktor pengikat
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bagi pribadi (high valuable) anggota kelompok; (b) kepemimpinan dalam
kelompok; serta (c) interaksi dalam kelompok secara seimbang.
Dari ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan yang muluk
dengan disertai ide-ide yang terlalu idealis kurang mendapat tempat bagi individu
untuk berkelompok. Seorang pemimpin dalam kelompok harus dapat menjadi
simulator bagi anggota-anggotanya untuk memberikan gagasan aktif dalam
kelompok. Popularitas pemimpin dan gayanya yang mewakili penampilan totalitas
anggota sangat dibutuhkan demi terciptanya ikatan kelompok yang kuat.
Kreativitas dan keputusan-keputusan dalam keadaan mendesak dari seorang
pemimpin kelompok sangat membantu dalam terciptanya ikatan dan dibutuhkan
anggota, oleh sebab itu seorang pemimpin kelompok harus tampak peka terhadap
masalah-masalah yang muncul di sekelilingnya.
Interaksi yang baik dalam kelompok akan mengarahkan terbentuknya
wawasan-wawasan yang lebih baik bagi tiap anggota dalam menghadapi
permasalahan. Norma yang terbentuk dan terus berkembang juga harus dipelihara
secara baik agar keterikatan anggota menjadi tambah baik.
Sedangkan menurut Prayitno (1995: 17) di dalam kelompok muncul dan
berkembang faktor-faktor pengikat sebagai berikut: (a) interaksi orang-orang yang
ada di dalam kelompok, (b) ikatan emosional sebagai pernyataan kebersamaan, (c)
tujuan bersama yang ingin dicapai, (d) kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka
mencapai tujuan bersama, dan (e) norma yang diakui dan diikuti oleh mereka
yang terlibat di dalamnya.
Kemantapan atau kekompakan suatu kelompok ditentukan oleh kekuatan
faktor-faktor pengikat tersebut. Jadi untuk suatu kelompok yang mantap
diperlukan mantapnya kelima faktor itu sebagai jiwa dari kelompok yang
bersangkutan agar kelompok tersebut dapat mencapai tujuan atau kepentingan
bersama yang dimaksudkan. Surutnya salah satu atau beberapa atau bahkan semua
faktor pengikat itu akan menurunkan derajat kemantapan kelompok itu sehingga
kelompok itu menjadi sekedar kerumunan atau sekedar kumpulan orang-orang
bahkan bubar sama sekali.
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10) Tahap-Tahap Pertumbuhan Kelompok
Fase pertumbuhan kelompok sebagaimana dikemukakan Tuckmann dkk
(dalam Hartinah, 2009: 34) adalah: (a) fase pembentukan rasa kekelompokan
(phase forming); (b) fase pancaroba (phase storming); (c) fase pembentukan
norma (phase norming); (d) fase berprestasi (phase performing). Dari pendapat
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tahap

pembentukan

kelompok,

merupakan

tahap

awal

dalam

pertumbuhan kelompok. Setiap individu melakukan berbagai penjajagan terhadap
anggota lainnya mengenai hubungan antarpribadi yang dikehendaki kelompok
sekaligus mencoba berperilaku tertentu untuk mendapatkan sebuah reaksi dari
lainnya.
Tahap pancaroba, merupakan upaya memperjelas tujuan kelompok mulai
Nampak, partisipasi anggota meningkat. Sadar atau tidak, pada tahap ini anggota
kelompok mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota
kelompok melalui proses interaksi intensif, ditandai dengan mulai terjadinya
konflik satu sama lain karena setiap anggota mulai makin menonjolkan “aku”-nya
masing-masing.
Tahap pembentukan norma, maksudnya bahwa anggota kelompok mulai
melihat karakteristik kepribadian masing-masing secara lebih mendalam, sehingga
lebih memahami terjadi perbedaan dari konflik. Anggota mulai merasakan
perlunya kesatuan pendapat mengenai perilaku yang boleh dan yang tidak boleh
ditampilkan dalam pergaulan kelompok atau norma kelompok agar kelompok
dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam memecahkan masalah yang
dihadapi bersama.
Tahap berprestasi, kelompok sudah dibekali dengan suasana hubungan
kerja yang harmonis antara anggota yang satu dengan lainnya. Norma kelompok
telah disepakati, tujuan dan tugas kelompok serta peran masing-masing anggota
telah jelas.
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11) Model-Model Diskusi Kelompok
Diperlukan suatu model diskusi kelompok yang terencana, tidak asal
diskusi, dan teratur rapi sebagai bentuk intervensi untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa. Di bawah ini disajikan macam-macam model
diskusi kelompok.
Khusus untuk suasana pendidikan formal yang menitikberatkan
pada proses pembelajaran, Center for Advancement of Teaching
Macquarie University (dalam Winataputra, 2005: 77-81) mengembangkan
13 model dengan masing-masing karakteristik sebagai berikut : 1) Model
Kelompok Brainstorming Group atau Curah Pendapat, 2) Model Buzz
Group atau Kelompok Bebas, 3) Model Case Study atau Studi Kasus, 4)
Model Crosses-Over Group atau Kelompok Silang-Pendapat, 5) Model
Free Group Discussion atau Diskusi Kelompok Bebas, 6) Model Horse
Shoe Group atau Kelompok Tapal Kuda, 7) Model Problem-Centered
Group atau Kelompok Terpusat pada Masalah, 8) Model Role Play atau
Bermain Peran, 9) Model Seminar Group atau Kelompok Seminar, 10)
Model Simulation atau Simulasi, 11) Model Syndicate Group atau
kelompok sindikat, 12) Model T-Group atau kelompok T, dan 13) Model
Tutorial atau Bimbingan Belajar.
Dari ke-13 model diskusi kelompok, peneliti memakai model diskusi
Problem-Centered Group atau kelompok terpusat pada masalah. Karena
penelitian ini memusatkan masalah pemilihan karier. Model Diskusi kelompok
terpusat pada masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Kelompok terdiri dari
4-12 peserta, 2) Waktu pertemuan sesuai dengan yang tersedia, 3) Para peserta
dihadapkan pada tugas dan pekerjaan untuk memecahkan masalah. Sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti maka siswa diberikan tugas-tugas diskusi yang
berkaitan dengan pemecahan masalah karier seperti diskusi pemahaman potensi
diri, diskusi mengenai lingkungan perguruan tinggi, diskusi tentang wawasan ke
depan, dan diskusi ketepatan pemecahan masalah studi lanjut, dan 4) Bentuk tapal
kuda dapat dipakai dalam model ini.

3. Pengembangan Layanan Diskusi Informasi Karier Efektif untuk
Meningkatkan Kemampuan Pemilihan Karier Siswa SMA
Menurut Winkel dan Sri Hastuti (2005: 556) efektivitas dalam proses
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tidak dirumuskan secara jelas, tidak dicari informasi yang relevan secara lengkap,
alternatif-alternatif siasat (strategi) yang dapat diterapkan tidak dikaji secara
mendalam. Pada penelitian ini telah jelas dibahas permasalahan tentang pemilihan
karier siswa SMA. Siswa SMAsedang berada pada tahap di mana mereka sudah
harus mengambil keputusan pemilihan jurusan diharapkan mampu untuk
membekali diri dengan kedewasaan dalam merencanakan masa depan
kariernya.Sesuai dengan tujuan dari pendidikan menengah atas bahwa siswa-siswa
SMA pada akhirnya nanti diorientasikan ke perguruan tinggi, di mana menuntut
adanya sikap dan tanggung jawab dalam menentukan masa depan. Hal ini
menjadipenting ketika siswa-siswa SMA setelah lulus nanti mampu untuk
memilihdan optimis dalam memilih karier yang lebih baik.Tetapi Santrock (2007:
174) mengungkapkan kebanyakan keputusan karier itu diambil dengan tiba-tiba
dan tidak terencana.
Sesuai dengan kesimpulan sub-bab pemilihan karier siswa disimpulkan
kemampuan pemilihan karier adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa
agar dapat mengambil keputusan masadepannya berkaitan dengan studi lanjut ke
perguruan tinggi berdasarkan empat kompetensi yaitu pemahaman potensi diri,
pengetahuan informasiperguruan tinggi, membuat rencanamasa depan, dan
pemecahan masalah dalam memilih karier studi lanjut ke perguruan tinggi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, tak lepas dari adanya proses
belajarmengajar

yang

di

dalamnya

terdapat

penyampaian

dan

proses

pendidikan/bimbingan yang melalui tahapan dan aturan tertentu. Dalam kaitannya
denganperencanaan masa depan sehubungan dengan karier bagi siswanya,pihak
sekolah belum memberikan layanan khusus sebagai jembatan siswadalam
mewujudkan harapan di masa depannya yang berhubungan dengankarier, karena
pada dasarnya siswa SMA sebagai remaja dalammasa perkembangannya belum
mampu mengatur diri/kehidupannya,merencanakan karier dan memilih karier
yang tepat bagi dirinya. Uraian tersebut didukung oleh Santrock (2007: 174)
banyak remaja yang tidak cukup melakukan eksplorasi terhadap kariernya sendiri
dan kurang memperoleh bimbingan dari konselor di sekolah. Pada umumnya, para
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jam per tahun, dan bahkan di beberapa sekolah waktunya lebih sedikit lagi
(National Assessment of Educational Progress dalam Santrock, 2007: 174). Selain
itu, di sekolah pada umumnya para siswa bukan hanya tidak tahu informasiinformasi apa yang dicari tentang karier, namun mereka juga tidak tahu cara
mencarinya.
Bimbingan yang dibutuhkan sehubungan dengan kondisi
tersebutadalah bimbingan karier. Menurut Faza, dkk (2012: 3) bimbingan
karier adalah suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap
individu agar dapat mengenal dirinya, memahami dirinya dan mengenal
dunia kerja, merencanakan masa depannya dengan bentuk kehidupan yang
diharapkannya, untuk menentukan pilihannya, dan mengambil suatu
keputusan yang paling sesuai dengan keadaan dirinya dihubungkan dengan
persyaratan-persyaratan dan tuntutan karir yang dipilihnya.
Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud
dalam Wicaksono, 2012: 1) di SMA bimbingan karier diberikan dengan tujuan
agar siswa dapat mengenal kemampuan dirinya, nilai-nilai yang ada pada dirinya,
memahami lingkungan sekitar, mengenal dunia kerja atau situasi pendidikan
tinggi. Apabila dikaitkan dengan bimbingan karier studi lanjut maka pengertian
tersebut menjadi suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu
agar dapat mengenal dirinya, memahami dirinya dan mengenal studi lanjut ke
Perguruan Tinggi, merencanakan masa depannya dengan bentuk kehidupan yang
diharapkannya, untuk menentukan pilihannya dan mengambil suatu keputusan
yang paling sesuai dengan keadaan dirinya dihubungkan dengan persyaratanpersyaratan studi lanjut di Perguruan Tinggi yang dipilihnya.
Dari pengertian bimbingan karier menurut Faza, dkk (2012: 3) di atas
cocok apabila bimbingan karier dilakukan untuk mengatasi masalah pemilihan
karier karena sesuai konsep pemilihan karier siswa SMA dalam penelitian ini.
Bimbingan karier yang akan diberikan adalah bimbingan kelompok melalui
diskusi informasi karier. Diskusi ini efektif digunakan karena tujuan diskusi
menurut Prayitno (1995: 13) adalah supaya masalah atau topik yang dibicarakan
siswa dapat terbahas dengan tuntas. Melalui diskusi informasi karier, siswa SMA
diberikanlayanan dan tugas diskusi tentang pemahaman potensi diri terhadap
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memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemilihan karier. Dengan diskusi
informasi karier diharapkan siswa dapat mendeteksi kemampuan yang ada pada
diri, bagaimana menyikapi kondisi tuntutan lingkungan karier serta menyusun
rencana kariernya agar masa depan karier yang diinginkan dapat terwujud dan
mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dari serangkaian layanan dan arahan yang terdapat dalam diskusi
informasi karier tersebut mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memilih
karier nanti. Hal ini ditunjukkan melalui kebebasan dalam memilih karier yang
sesuai dengan kemampuan diri dan tidak bergantung pada orang lain, memiliki
kemantapan diri dalam memilih karier yang akan ditekuni dan memiliki rasa
tanggung jawab terhadap karier yang menjadi pilihannya nanti. Kemampuan
siswa dalam memilih karier dapat ditingkatkan dari adanya pemahaman terhadap
diri,

informasi

tentang

lingkungan

karier

yang

memberikan

gambaran/karakteristik dari lingkungan kerja, wawasan ke depan/perencanaan ke
depan, dan adanya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang
berhubungan dengan pemilihan karier yang ingin diwujudkan di masa depannya.
Pembahasan mengenai diskusi informasi karier dalam bimbingan
kelompok efektif untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa SMA
didukung Hartinah (2009: 103) yang berpendapat bahwa masalah yang cocok
diselesaikan melalui pendekatan kelompok salah satunya adalah masalah siswa
dengan masa depan, antara lain: masalah akan kelanjutan studi dan pemilihan
pekerjaan (karier) yang tepat. Hartinah menjelaskan masalah akan kelanjutan studi
membutuhkan

bimbingan

yang

berhubungan

dengan

pemilihan

jenis

sekolah/jurusan selanjutnya, apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka siswa
membutuhkan bimbingan yang berhubungan dengan pemilihan karier studi lanjut
ke Perguruan Tinggi. Masalah lain yang muncul menurut Hartinah adalah
hambatan di bidang ekonomi; kurang kemampuan; atau tidak ada minat.
Misalnya, siswa mempunyai minat kepada jenis perguruan tinggi tertentu, tetapi
orang tua mempunyai rencana yang lain atau tidak mampu membiayainya.
Salahudin (2010: 97) juga mendukung bahwa masalah-masalah yang dapat
to user karier.
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Tantangan bagi konselor dalam masalah tersebut di atas adalah bagaimana
menolong siswa sukses dalam karier tertentu. Untuk itu melalui dinamika dalam
diskusi kelompok dapat dibahas materi yang berguna bagi siswa dalam bidang
bimbingan karier yaitu pemahaman tentang dunia kerja, pilihan, pengembangan
karier, perencanaan masa depan, pemahaman tentang pilihan dan persiapan
memasuki jurusan/program studi serta pendidikan lanjutan (Hartinah, 2009: 106).
Materi tersebut sebagai bahan untuk didiskusikan dengan para siswa
secara kelompok. Agar diskusi tersebut berlangsung dengan baik, setiap materi
digandakan sebanyak siswa agar mereka dapat membaca dan menelaahnya. Guru
pembimbing atau peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas
bagi siswa terkait dengan setiap materi yang diberikan dalam upaya mendorong
mereka memperdalam dan menghayati isi dari materi tersebut. Peneliti dapat juga
mengembangkannya dalam bentuk buku panduan. Setiap materi disertai ilustrasi
kasus nyata sehingga siswa dapat menghayati betul tentang makna materi yang
diberikan.

4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Diskusi Informasi Karier untuk
Meningkatkan Kemampuan Pemilihan Karier

Untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok dalam rangka
memecahkan masalah yang terkait dengan mendiskusikantopik-topik (materi)
yang disajikan, yaitu mendiskusikan topik-topik pemilihan karier yang meliputi
diskusi materi pemahaman potensi diri, mengenal dunia Perguruan Tinggi, mantap
menuju masa depan, dan memilih studi lanjut ke perguruan tinggi melalui analisis
SWOT dapat dilakukan langkah-langkah pada bagan halaman berikutnya:
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1
Peneliti menjelaskan tentang
tujuan pembahasan materi

2
Peneliti membagikan materi
kepada siswa

3
Para siswa membaca /
menelaah materi

4
Peneliti memberi
kesempatan kepada para
siswa untuk berdiskusi

5
Para siswa berdiskusi di
antara mereka untuk
memberikan komentar,
pertanyaan, atau masukan
tentang pemecahan masalah

6
Peneliti memberi
kesempatan kepada para
siswa untuk me-resume,
menyimpulkan, atau
menyusun langkah-langkah
yang positif dalam
menindaklanjuti hasil
diskusi

7
Siswa mengungkapkan
resume dan langkah-langkah
untuk menindaklanjuti hasil
diskusi

Gambar 2.1. Langkah-Langkah Diskusi Informasi Karier

B. Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran pada dasarnya sebagai landasan peneliti dalam
penelitian sebagai titik tolak untuk merumuskan hipotesis.
Siswa-siswa SMA diharapkan pada masa perkembangannya mampu
memilih karier yang sesuai dengan dirinya. Namun pada kenyataannya siswasiswa SMA yang berada dalam masa perkembangan remaja sebagai masa
peralihan perkembangan individu darimasa anak-anak kemasa dewasa, yang
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pertumbuhan/perubahan fisik,masih kesulitan dalam menemukan jati diri dan
memilih karier yang sesuaidengan keadaan diri/kemampuannya. Siswa SMA
dalam memilih karier studi lanjut memiliki hambatan dalam membuat keputusan
melanjutkan studi dikarenakan faktor internal dan eksternal (lihat pembahasan
tentang hambatan-hambatan pemilihan karier).
Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalahdilaksanakannya
bimbingan kelompokdiskusi informasi karier yang dapat membantu siswa
meningkatkan kemampuan pemilihan kariernya. Kegiatan diskusi informasi karier
yang dimaksud adalah kegiatan bimbingan kelompok yang mengutamakan proses
dinamika kelompok yang dihadapi bersama oleh tiga siswa atau lebih dalam
memahami potensi diri dan lingkungan perguruan tinggi sebagai persiapan
pemilihan studi lanjut ke perguruan tinggi bagi siswa SMA dengan cara
menyumbangkan pikiran masing-masing di bawah pimpinan seorang pemimpin
kelompok.
Kemampuan siswa dalam memilih karierdapat ditunjukkan dengan
memecahkan dan mengambil keputusan masa depannya berkaitan dengan studi
lanjut ke Perguruan Tinggi berdasarkan aspek kompetensi pemahaman potensi
diri, mengumpulkan informasiperguruan tinggi, membuat rencana masa depan,
dan pemecahan masalah dalam memilih karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi.
Dari pemahaman inilah akhirnya dapat diambil benang merah bahwa
dengan adanya bimbingan kelompok melalui diskusi informasi karier mampu
meningkatkan kemampuan siswa dalam memilih karier yang sesuai, tepat dan
mampu memenuhi kebutuhan hidup di masa depannya.
Untuk mengetahui dengan jelas hubungan antara bimbingan kelompok
melalui diskusi informasi karierdengan kemampuan siswa dalam memilih karier
yang sesuai dengan pemahaman diri dan kemampuannya, dapat dilihat pada bagan
sebagai berikut:

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
59

Siswa mampu meningkatkan
kemampuan pemilihan
karier

Faktor Internal

Siswa

Hambatan

Bahan
Diskusi
Informasi
Karier

Treatment

Faktor Eksternal

Gambar 2.2. Skema Kerangka Berpikir

C. Hipotesis
Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang sudah diuraikan di
atas maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini antara lain :
1. Profil

kemampuan

pemilihan

karier

siswa

mendorong

untuk

dikembangkannya bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa.
2. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa susunan bahan diskusi
informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa yang
disajikan dalam bentuk modul pegangan bagi siswa dengan struktur sebagai
berikut: a) modul I bahan diskusi informasi karier dengan topik Pemahaman
Potensi Diri, b) modul II bahan diskusi informasi karier dengan topik
Perguruan Tinggi di Indonesia, c) modul III bahan diskusi informasi karier
dengan topik Mantap Menuju Masa Depan, dan d) modul IV bahan diskusi
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informasi karier dengan topik Pemilihan Karier Studi Lanjut melalui Analisis
SWOT.
3. Bahan diskusi informasi karier yang dikembangkan layak untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa. Tingkat kelayakan yang dimaksud
berkaitan dengan: a) tampilan bahan diskusi informasi karier, b) isi bahan
diskusi informasi karier, c) kemudahan penggunaan bahan diskusi informasi
karier, dan d) penggunaan bahasa dalam bahan diskusi informasi karier.
4. Bahan diskusi informasi karier efektif untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bagian metodologi penelitian ini akan dijelaskan mengenai metode
penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, definisi operasional variabel
penelitian, pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data. Masalah
tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

A. Metode Penelitian
Penelitian ini menerapkan penelitian dan pengembangan, disebut
seterusnya dengan singkatan R&D (Research and Development). Menurut
McMillan dan Schumacker (dalam Sukmadinata, 2007: 53) penelitian dan
pengembangan termasuk metode penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimental
dan non-eksperimental.
R&D merupakan metode untuk mengembangkan dan menguji suatu
produk (Borg & Gall dalam Sukmadinata, 2007: 57). Di dalam teks aslinya Borg
& Gall (2003: 569) menyatakan “educational R & D is an industry- based
development model in which the findings of research are used to design a new
product and procedures”.Dari pernyataan Borg & Gall tersebut metode ini banyak
digunakan di dunia industri. Industri banyak menyediakan dana untuk penelitian
mengevaluasi dan menyempurnakan produk-produk lama, atau mengembangkan
produk baru.
Sedangkan Sukmadinata (2007: 164) menyimpulkan bahwa R & D adalah
sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki
praktik. R & D juga bisa disebut suatu proses atau langkah-langkah untuk
mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada,
yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa produk
tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti
buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa
juga perangkat lunak (software),commit
sepertitoprogram
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data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun modelmodel pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan
lain-lain.
Pada bidang pendidikan, R & D dapat digunakan untuk mengembangkan
buku, modul, media pembelajaran, instrumen evaluasi, model-model kurikulum,
pembelajaran, evaluasi, bimbingan, manajemen, pengawasan, pembinaan staf, dan
lain-lain. Penelitian dan pengembangan kali ini digunakan untuk mengembangkan
bahan bimbingan kelompok dengan strategi diskusi informasi karier dalam bentuk
modul untuk lingkup siswa SMA Batik 1 Surakarta. Produk yang dikembangkan
disebut bahan bimbingan diskusi informasi karier karena jangkauan penelitian ini
sempit hanya di satu sekolah. Bahan bimbingan diskusi informasi karier yang
dikembangkan dalam bentuk modul.
Menurut Sukmadinata (2007: 167) ada beberapa metode yang digunakan
dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yaitu metode: deskriptif,
evaluatif, dan eksperimental.
Metode penelitian deskriptif, digunakan dalam penelitian awal (studi
pendahuluan) untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Kondisi yang
ada mencakup: a) kondisi produk-produk yang sudah ada di sekolah sebagai
bahan perbandingan atau bahan dasar (embrio) untuk produk yang akan
dikembangkan, b) profil awal kemampuan pemilihan karier siswa, c) kondisi
faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari
produk yang akan dihasilkan, mencakup unsur manusia, sarana-prasarana, biaya,
pengelolaan, dan lingkungan.
Metode evaluatif, digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba
pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba,
dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik evaluasi hasil maupun proses.
Berdasarkan

temuan-temuan

hasil

uji

coba

diadakan

penyempurnaan-

penyempurnaan.
Metode eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari produk
yang dihasilkan. Walaupun dalam tahap uji coba telah ada evaluasi (pengukuran)
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B. Prosedur Penelitian
Secara garis besar ada tiga langkah penelitian dan pengembangan menurut
Sukmadinata (2007: 57) yaitu: a) studi pendahuluan, mengkaji teori dan
mengamati produk yang ada, b) pengembangan produk, dan c) menguji atau
memvalidasi produk. Kegiatan pengembangan dilakukan melalui beberapa kali uji
coba, dengan sampel terbatas sampai sampel yang lebih luas.
Sedangkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang lebih
detail dari Borg &Gall (dalam Sukmadinata, 2007: 163) meliputi: a) penelitian
dan pengumpulan data, b) perencanaan pengembangan produk, c) pengembangan
produk awal, d) uji coba produk awal, e) penyempurnaan produk awal f) uji coba
produk yang telah disempurnakan g) penyempurnaan produk, h) pengujian
produk, i) produk akhir, dan j) implementasi-institusionalisasi produk. Penelitian
ini hanya sampai pada langkah ke Sembilan yaitu, produk akhir. Di bawah ini
disajikan penjelasan tahap-tahap penelitian dan pengembangan ini:

1. Tahap 1: Studi Pendahuluan yang Meliputi Studi Literatur dan Studi
Lapangan (Penelitian dan Pengumpulan Data)
Langkah-langkahproses penelitian dan pengembangan menunjukkan suatu
siklus (Sukmadinata, 2007: 165) yang dimulai dengan adanya kebutuhan,
permasalahan. Masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti melalui penelitian
adalah masalah tingkat kemampuan memilih karier yang rendah dari siswa.
Permasalahan tersebut membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu
produk. Produk yang dikembangkan adalah bahan bimbingan diskusi informasi
karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa. Kelas XI SMA
Batik 1 Surakarta. Jadi pada tahap 1 ini diawali dengan permasalahan yang
membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu produk. Kegiatan
menemukan permasalahan ini disebut studi pendahuluan.
Studi pendahuluan bertujuan untuk memperoleh data awal kemampuan
pemilihan karier siswa sebagai dasar pengembangan bahan bimbingan diskusi
informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa. Studi
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pendahuluan untuk menemukan sumber masalah terdiri dari dua kegiatan, yaitu
studi empiris dan studi pustaka kemampuan pemilihan karier.
Studi empiris digunakan untuk mengetahui dan memahami keadaan
lapangan, berkaitan dengan kemampuan siswa yang ditunjukkan siswa saat
memahami potensi diri, mengenal perguruan tinggi, mempunyai perencanaan
masa depan dalammelanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan memecahkan
problematika pemilihan karier. Kegiatan need assessment yang dilakukan melalui
survei lapangan dengan menerapkan instrumen angket berbentuk skala
kemampuan pemilihan karier.Sedangkan studi pustaka untuk memahami konsep
kemampuan pemilihan karier, konsep diskusi informasi karier, dan hasil penelitian
terdahulu tentang kemampuan pemilihan karier serta teknik diskusi informasi
karier. Sumber yang digunakan antara lain, buku, jurnal, maupun artikel terkait.
Supaya arah penelitian menjadi lebih jelas maka peneliti perlu berteori
sesuai dengan lingkup permasalahan. Dengan berteori itu maka peneliti dapat
membangun kerangka pemikiran sehingga dapat digunakan untuk menjawab
permasalahan yang diajukan. Jawaban terhadap permasalahan yang baru
menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis.
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis maka peneliti melakukan
pengumpulan data pada subjek tertentu. Setelah subjek penelitian ditetapkan maka
langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari subjek penelitian. Untuk
dapat mengumpulkan data dengan teliti maka perlu menggunakan instrumen
penelitian (alat ukur pada penelitian ini adalah angket berbentuk skala
kemampuan pemilihan karier). Instrumen yang baik adalah instrumen yang valid
dan reliabel.
Data yang telah dikumpulkan dari subjek penelitian yang ditetapkan
selanjutnya dideskripsikan melalui penyajian data. Dengan demikian gambaran
data menjadi lebih jelas baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain yang
berminat untuk mengetahui.
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2. Tahap 2 : Perencanaan Pengembangan Produk berupa Bahan Diskusi
Informasi Karier untuk Meningkatkan Kemampuan Pemilihan Karier
Langkah selanjutnya adalah menentukan karakteristik atau spesifikasi dari
produk yang akan dihasilkan. Materi layanan apa yang harus diberikan dan
bagaimana proses layanannya. Materi dan proses layanan tersebut harus
disesuaikan dengan kondisi, latar belakang, dan kemampuan guru BK yang
setidaknya mereka juga menjadi fasilitator pemberian layanan. Selain itu
disesuaikan dengan karakteristik siswa SMA khususnya kelas XI.
Pemilihan suatu produk yang akan dikembangkan juga berdasarkan atas
pengukuran atau pengumpulan data kebutuhan. Setelah mencermati realita
kebutuhan dan masalah karier siswa melalui angket berbentuk skala kemampuan
pemilihan karier, untuk mengatasi masalah atau kelemahan pemilihan karier siswa
tersebut maka produk yang perlu dikembangkan yang dipandang cukup ampuh
dalam penelitan ini berupa bahan diskusi informasi karier. Kriteria yang
dipertimbangkan dalam memilih produk yang akan dikembangkan antara lain: a)
produk yang akan dibuat penting untuk bidang bimbingan karier, dan b) produk
yang akan dikembangkan memiliki nilai ilmu, keindahan, dan kepraktisan.
Kriteria pertama juga merupakan kriteria utama, produk diskusi informasi
karier yang akan dihasilkan harus betul-betul yang penting dan dibutuhkan dalam
bimbingan karier terutama bimbingan pemilihan karier. Tidak ada gunanya
mengembangkan suatu produk yang tidak digunakan, makin banyak yang
menggunakan makin bermanfaat produk tersebut. Suatu produk banyak digunakan
karena banyak membawa hasil dan mudah digunakan. Dengan demikian produk
yang akan dikembangkan hendaknya yang akan memberikan sumbangan bagi
peningkatan mutu bimbingan, dalam hal ini adalah bimbingan memilih karier
secara tepat.
Berpegang pada hasil-hasil dari studi literatur, pengukuran-pengumpulan
data kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil, dapat disusun rencana
pengembangan produk. Perencanaan ini meliputi rancangan produk yang akan
dihasilkan, serta proses pengembangannya.
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Rancangan produk yang akan dikembangkan minimal mencakup: a) tujuan
dari penggunaan produk, b) siapa pengguna dari produk tersebut, c) deskripsi dari
komponen-komponen produk dan penggunaannya. Tujuan penggunaan produk
perlu dirumuskan sejelas dan sekonkret mungkin. Dalam teknologi instruksional
tujuan dirumuskan dalam bentuk objektif yang menggambarkan perilaku-perilaku
yang bisa diamati dan diukur.
Berdasarkan studi dan kajian tersebut maka disusunlah draf produk
layanan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan
karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta. Produk layanan bimbingan yang
berbentuk bahan bimbingan diskusi informasi karier mencakup rumusan tentang:
tujuan layanan, materi layanan, proses pemberian layanan, media-alat bantu, tugas
dan evaluasi hasil pemberian layanan, serta sumber-sumber belajar yang
digunakan baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun sumber yang ada di
masyarakat (internet/website). Untuk itu dalam perencanaan pengembangan
produk berupa bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa terlebih dahulu dibuat silabus, program bahan
bimbingan, dan satlan yang menggambarkan isi bahan bimbingan. Silabus,
program bimbingan, dan satlan tersebut terlampir di belakang (lampiran 7, 8, 9).
3. Tahap 3 : Pengembangan Produk Awal
Hasil-hasil pengukuran dan analisis kebutuhan memberikan masukan
tentang jenis-jenis produk bimbingan apa yang diperlukan oleh sekolah. Hasilhasil studi literatur memberikan masukan tentang beberapa karakteristik penting
dari produk yang akan dikembangkan, serta bentuk-bentuk produk yang telah
dikembangkan di tempat lain. Hasil-hasil penelitian dalam lingkup terbatas
memberikan gambaran tentang embrio dan/atau produk-produk sejenis yang telah
digunakan, pelaksanaan produk yang ada, dan kemungkinan faktor-faktor yang
akan mendukung dan menghambat penggunaan produk yang akan dikembangkan.
Berdasarkan masukan dari ketiga kegiatan tersebut dapat dirumuskan sosok atau
bangun tentatif dari produk yang akan dikembangkan. Sosok atau bangun produk
tersebut masih merupakan produk awal, bersifat tentatif yang akan disempurnakan
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Meskipun masih merupakan produk awal, bersifat draf kasar, tetapi sudah
disusun selengkap dan sesempurna mungkin. Dalam hal ini produk bahan
bimbingan diskusi informasi karier bagi peningkatan kemampuan siswa memilih
karier, draf bahan bimbingan diskusi informasi karier telah memuat komponenkomponen modul secara lengkap. Bahan bimbingan tersebut terdiri atas empat
materi layanan. Setiap materi layanan memuat identitas materi layanan, seperti:
judul materi, jumlah jam layanan, prasyarat, rumusan tujuan umum dan khusus,
uraian materi layanan, tugas-tugas dan latihan yang harus dikerjakan siswa,
media, alat dan bahan yang dapat digunakan, tes akhir modul/evaluasi, dan bukubuku rujukan. Pengembangan bahan bimbingan diskusi informasi karier disusun
dengan struktur sebagai berikut:
a. Sampul
b. Pengantar
c. Daftar Isi
d. Isi Bahan Bimbingan
1) Materi I

: Memahami Potensi Diri

2) Materi II

: Mengenal Dunia Perguruan Tinggi

3) Materi III

: Mantap Menuju Masa Depan

4) Materi IV

: Memilih Studi Lanjut ke Perguruan Tinggi melalui .
Analisis SWOT

Hasil akhir pengembangannya dalam bentuk bahan bimbingan diskusi
informasi karier utuh terlampir di belakang.
4. Tahap 4 : Uji Rasional Kelayakan Produk (Uji Coba Produk Awal)
Draf atau produk awal dikembangkan dengan bantuan ahli atau orangorang yang mempunyai keterampilan yang dibutuhkan. Kaitannya dengan
penelitian ini draf atau produk awal mendapat bantuan ahli dari luar pembimbing
dan dosen pembimbing. Sebelum diujicobakan di lapangan diperlukan evaluasi
atau yang pada tahap ke empat ini disebut “uji coba di atas meja” (desk try out
atau desk evaluation).
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Uji coba atau evaluasi ini semata-mata bersifat perkiraan atau judgement,
berdasarkan analisis dan pertimbangan logika ahli. Evaluasi atau judgement dari
ahli sangat penting, terutama untuk menilai kelayakan dasar-dasar konsep atau
teori yang digunakan. Kelayakan praktis juga bisa dilakukan oleh ahli atau
pembimbing karena mereka juga mempunyai pengalaman dan wawasan praktik
yang cukup luas. Uji coba atau evaluasi oleh ahli juga diperlukan untuk melihat
kelayakan produk secara lebih makro. Setelah dievaluasi dilakukan revisi atau
perbaikan bahan bimbingan.
Tahap ini, terdapat kegiatan pokok yang dilakukan, yaitu melakukan
validitas untuk memperoleh bahan bimbingan diskusi informasi karier yang layak
secara isi dan operasionalisasinya sebagai bahan bimbingan untuk mengatasi
pemilihan karier.
5. Tahap 5 : Revisi Produk Awal
Tahap revisi ini, terdapat kegiatan pokok yang dilakukan, yaitu melakukan
validitas untuk memperoleh bahan bimbingan diskusi informasi karier yang layak
secara isi dan operasionalisasinya sebagai bahan bimbingan untuk mengatasi
pemilihan karier.
6. Tahap 6 : Uji Coba Terbatas
Setelah mendapatkan masukan dan penyempurnaan-penyempurnaan
berdasarkan hasil evaluasi atau uji coba di atas meja, maka selanjutnya dilakukan
uji coba pada lapangan terbatas di sekolah. Uji coba pada lapangan terbatas
dilakukan dengan meminta penilaian kepada subjek coba bahan bimbingan diskusi
informasi karier yang sedang dikembangkan yaitu konselor. Subjek coba dalam
uji lapangan terbatas, yaitu konselor memberikan evaluasi dan saran perbaikan
pada produk awal yang telah dibuat. Konselor yang memberikan penilaian adalah
semua konselor yang bekerja di sekolah yang dijadikan subjek penelitian, yaitu
SMA Batik 1 Surakarta.
7. Tahap 7: Penyempurnaan Produk
Hasil uji coba terbatas dibahas kembali dengan guru pembimbing. Hasil
pembahasan tersebut digunakan untuk menyempurnakan bahan bimbingan. Bahan
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kebutuhan kembali diberikan kepada subjek uji coba yang lebih luas (uji
efektivitas kepada siswa) untuk dilaksanakan.
8. Tahap 8: Uji Efektivitas Produk melalui Eksperimen
Untuk menguji apakah suatu produk layanan bimbingan ini layak dan
memiliki keunggulan dalam praktik, maka dibutuhkan pengujian produk akhir.
Dalam pengujian ini tidak ada lagi penyempurnaan produk, sebab produk sudah
dipandang sempurna dalam uji coba terbatas dan sampel lebih luas.
Pada tahap ini adalah uji efektivitas diskusi informasi karier untuk
mengatasi masalah pemilihan karier. Uji efektivitas dilakukan untuk menguji
keampuhan produk yang dihasilkan diadakan pengujian mutu hasil dengan metode
eksperimen.
Rancangannya dengan one group pretest-posttestdesign. Eksperimen
untuk mencari informasi mengenai hubungan hubungan sebab akibat antara
variabel bebas dan terikat, dalam penelitian ini variabel terikat adalah kemampuan
pemilihan karier dan variabel bebas adalah diskusi informasi karier. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pemilihan penggunaan
penelitian eksperimen karena ingin mencari informasi mengenai keefektifan
teknik diskusi informasi karier untuk mengatasi masalah pemilihan karier siswa
SMA Batik 1 Surakarta. Jadi penggunaan one group pretest-posttest design karena
peneliti hendak ingin mengetahui perubahan subjek antara sebelum dan sesudah
treatment.
Kegiatan

penelitian

selanjutnya

adalah

melakukan

analisis

data

kemampuan pemilihan karier siswa rendah. Analisis data dilakukan terutama
untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan.
Setelah analisis data dilakukan, adalah mengambil keputusan hipotesis yang
diajukan diterima atau ditolak, maka kegiatan penelitian selanjutnya adalah
memberikan pembahasan.
Langkah akhir dari kegiatan penelitian adalah membuat kesimpulan dan
membuat saran-saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap rumusan
masalah penelitian dengan menggunakan data yang telah diperoleh (bukan hanya
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Saran-saran yang diberikan betul-betul dari hasil penelitian, bukan pemikiran
pribadi.
9. Tahap 9: Produk Akhir
Sesuai langkah-langkah penelitian dan pengembangan dari Borg and Gall
(dalam Sukmadinata, 2007: 163) langkah ke sembilan yaitu menghasilkan produk
akhir. Produk akhir yang dihasilkan adalah bahan bimbingan diskusi informasi
karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier pada siswa kelas XI
SMA Batik 1 Surakarta.
Demikianlah penjabaran dari masing-masing tahapan dalam penelitian dan
pengembangan ini. Untuk mempermudah dalam pembacaan prosedur penelitian
tersebut, dapat digambarkan seperti pada bagan sebagai berikut:

Tahap IX
Produk Akhir
Tahap I
Studi Pendahuluan
Tahap VIII
Uji efektivitas
Studi Pendahuluan
Tahap II
Merancang produk diskusi
Tahap VII

informasi karier

Penyempurnaan Produk

Tahap III
Tahap VI
Uji Coba Terbatas

Pengembangan Layanan
Diskusi Informasi Karier

Tahap IV

Tahap V
Revisi

Uji Kelayakan
Rasional

Gambar 3.1. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
71

C. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA Batik 1
Surakarta berjumlah 25 siswa. Pemilihan subjek tersebut berdasarkan tingkat
kemampuan pemilihan karier siswa tersebut rendah. Adapun nama-nama subjek
penelitian seperti tertuang dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Daftar Nama Subjek Penelitian
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama
Dewi Fitria Sari
Devy Raissa Issary
Immas Gusti Indraswari
Ganis Diah Citra Rahmawati
Dhelta Cherristya
Adys Afriza
Fahad Nur Zaini
Muh Imam Arifin
Chyntia Regita Nugraheni
Beti Ratna Wijayangti
Ovi Ayudia Surya W.
Sylvia Wulan Septiana
M. Syahid Mahdi
Fajar Yogi Wijayanto
Erlin Kusuma Wardani
Mustika Arini
Arshinta Riana Sari
Arya Krishna Wibowo
Afan Darmansyah
Andin Apriliana
Citra Febriyani
Frengky Pradana S.
Yoan Cyntia Deby
Ferry Setyawan
Cutria Aditama Kurnia P.

Kelas
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPA 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2
XI IPS 2

D. Variabel Penelitian
1. Variabel Terikat
a.

Definisi Konseptual

Kemampuan pemilihan karier yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh
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kompetensi keputusan pilihan karier yang baik, yaitu: (a) penilaian diri yang
akurat (self-appraisal), (b) mengumpulkan informasi pekerjaan (occupational
information), (c) seleksi tujuan (goal selection), (d) membuat rencana untuk masa
depan (planning), dan (e) pemecahan masalah (problem solving) (Crite dalam
Betz & Wolfe, 2004).

b. Definisi Operasional
Penelitian ini dibatasi pengertian kemampuan siswa SMA dalam memilih
karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi dapat disimpulkan sebagai kemampuan
yang harus dimiliki oleh siswa SMA agar dapat memecahkan dan mengambil
keputusan masa depannya berkaitan dengan studi lanjut ke Perguruan Tinggi
berdasarkan pemahaman potensi diri, pengetahuan tentang Perguruan Tinggi,
perencanaan masa depan dalam kaitannya dengan melanjutkan studi ke Perguruan
Tinggi, dan ketepatan pemecahan masalah pemilihan karier studi lanjut ke
Perguruan Tinggi.

2. Variabel Bebas
a.

Definisi Konseptual
Secara konseptual definisi diskusi informasi karier berasal dari konsep

informasi karier dan diskusi yang diramu menjadi satu kesatuan definisi diskusi
informasi karier. Maka dari itu istilah informasi karier dan diskusi tersebut di atas
secara konseptual didefinisikan sebagai berikut :
Informasi karier adalah informasi jenis-jenis pekerjaan dan informasi
jenis-jenis pendidikan yang berupa pengenalan terhadap minat, kapasitas, yang
dimiliki siswa dan perangkat nilai yang dianutnya (Munandir, 1996: 250).
Sedangkan Menurut Depdikbud (1998: 21) materi informasi studi lanjut meliputi:
bentuk Perguruan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi,
Politeknik, Universitas Terbuka), jalur pendidikan tinggi (akademik, profesional),
jenjang pendidikan tinggi, persyaratan masuk pendidikan tinggi, komponen biaya
pendidikan di Perguruan Tinggi.
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Diskusi kelompok adalah salah satu teknik dalam kegiatan bimbingan
kelompok berupa kegiatan percakapan yang sudah direncanakan antara tiga orang
atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau memperjelas suatu
persoalan, di bawah pimpinan seorang pemimpin. (Romlah, 2001: 87). Dan
ditambahkan dengan pernyataan Hartinah (2009: 8) bahwa diskusi kelompok pada
dasarnya mementingkan dinamika kelompok.

b. Definisi Operasional
Apabila dirangkai pengertian diskusi informasi karier adalah suatu teknik
bimbingan kelompok yang mengutamakan proses dinamika kelompok yang
dihadapi bersama oleh tiga siswa atau lebih dalam memahami potensi diri,
mengenal lingkungan perguruan tinggi, merencanakan masa depan, dan
memecahkan masalah karier sebagai persiapan pemilihan studi lanjut dengan cara
menyumbangkan pikiran masing-masing di bawah pimpinan seorang pemimpin
kelompok.

E. Pengumpulan Data Penelitian
1.
a.

Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data
Data hasil penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data

kualitatif dan data kuantitatif (Sugiyono, 2009: 23). Data kualitatif adalah data
yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data
yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). Jenis data
yang diungkap dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam memilih
karier sebelum dan sesudah diadakan treatment. Jenis data ini berupa nilai tes
awal (pre-test) dan nilai tes akhir (post-test) yang masing-masing dicari mean-nya
untuk dicari perbedaannya. Karena data kemampuan pemilihan karier siswa
berupa skor tingkat kemampuan pemilihan karier maka data tersebut termasuk
data kuantitatif dengan jenis interval.
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b. Sumber Data Penelitian
Sumber data merupakan hal yang penting dalam penelitian ini. Tanpa
adanya sumber data yang jelas dan akurat, penelitian tidak dapat dikatakan valid.
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yaitu siswa kelas
XI SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 yang didapat dari tes awal
(pre-test) dan tes akhir (post-test).

2.

Pengembangan Instrumen sebagai Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini adalah instrumen
kemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta. Tujuan
instrumen ini diberikan pada studi pendahuluan untuk mengetahui kemampuan
pemilihan karier. Kemudian instrumen ini diberikan ketika post-test untuk
mengetahui keefektifan suatu penelitian. Instrumen tersebut menggunakan empat
alternatif jawaban. Sebelum instrumen penelitian disusun, perlu dibuat dahulu
kisi-kisi penyusunan instrumen tersebut. Pembuatan kisi-kisi agar pernyataan atau
aspek-aspek serta indikator yang akan diukur tidak menyimpang dari tujuan yang
diinginkan atau perilaku yang menjadi sasaran penelitian ini.. Kisi-kisi instrumen
pengumpul data tersebut dikembangkan dan disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2. Matriks Kisi-Kisi Penyusunan Instrumen Angket Berbentuk Skala
Kemampuan Pemilihan Karier
Aspek

Indikator

Memahami

Menyadari cita-cita dan kebutuhan

Potensi Diri

melanjutkan studi ke Perguruan

No. Item Uji Coba
Favorable Unfavorable
1,3

2,4

5,7,9,30,4

6,42,8,44,48

Tinggi (PT).
Memahami kemampuan dan
kesiapan mental, fisik, dan sosial

3,47

keluarga.
Memahami kemampuan akademis.
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Pengetahuan

Jenis Perguruan Tinggi (PT) yang

tentang

favorit dan yang diminati.

informasi PT

Memahami kehidupan Perguruan

18,19,20,

17,22,49

21
24,36

23,25,37

26,27

28

31

29,45

32

33

38,39

35,40

41,46

34,50

25

25

Tinggi (PT) dan sekitar kampus.
Perencanaan

Hubungan program studi lanjut

masa depan

yang dipilih dengan pekerjaan

dalam

yang dicita-citakan.

melanjutkan

Memahami maksud dan tujuan

studi ke

melanjutkan studi ke Perguruan

Perguruan

Tinggi.

Tinggi

Mampu mengidentifikasi program
studi lanjut/jurusan yang sesuai
dengan bakat, kepribadian, dan
minat.

Ketepatan

Mampu menentukan pilihan studi

pemecahan

lanjut dengan tidak menunjukkan

masalah dalam

sikap kebingungan/kebimbangan.

memilih karier

Akses informasi tentang Perguruan

studi lanjut ke

Tinggi/menggunakan informasi

Perguruan

tentang studi lanjut ke Perguruan

Tinggi

Tinggi yang relevan dan
dibutuhkan.
Jumlah butir soal

Pada penelitian diperlukan instrumen-instrumen penelitian yang telah
memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu
instrumen penelitian minimal ada dua macam, yaitu validitas dan reliabilitas
(Sukmadinata, 2007: 228).
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a. Uji Validitas
Ada dua macam validitas, yaitu: validitas isi dan konstruk (Sukmadinata,
2007: 229). Dari macam-macam validitas tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Validitas isi (content validity), berkenaan dengan isi dan format dari
instrumenkemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta.
Apakah instrumen tersebut tepat mengukur hal-hal yang berkaitan dengan
kemampuan pemilihan karier siswa, apakah butir-butir pernyataan telah mewakili
aspek-aspek kemampuan pemilihan karier siswayang akan diukur, dan apakah
format instrumen cocok untuk mengukur kemampuan pemilihan karier siswa.
Validitas konstruk (construct validity), berkenaan dengan konstruk atau
struktur dan karakteristik psikologis aspek yang akan diukur dengan
instrumenkemampuan pemilihan karier siswa. Apakah konstruk tersebut dapat
menjelaskan perbedaan kegiatan atau perilaku individu berkenaan dengan aspek
kemampuan pemilihan kariersiswa yang diukur.Untuk memenuhi validitas isi dan
konstruk di atas, instrumen pengumpul data ini diuji oleh dua pembimbing skripsi
penulis (experts judgement).
Menurut Imam Ghazali, 2009: 50) selain itu, uji validitas dapat dilakukan
dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor butir pernyataan
dengan

total

skor

atau

disebut

validitas

kriterion

(criterion-related

validity).Instrumen angket berbentuk skala kemampuan pemilihan karier yang
digunakan dalam penelitian ini melalui uji validitas dan reliabilitas agar angket
berbentuk skala kemampuan pemilihan karier yang digunakan dalam penelitian ini
dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen yang memenuhi syarat atau
kriteria sebagai alat ukur yang handal. Pelaksanaan uji coba angket berbentuk
skala kemampuan pemilihan karier di SMA Batik 1 Surakarta dikarenakan
populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta dan sampel
penelitian adalah sebagian dari jumlah siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta.
Penelitian ini mengujicobakan angket berbentuk skala kemampuan
pemilihan karier sebanyak 50 item yang dilaksanakan di SMA Batik 1 Surakarta.
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intervensi, yaitu sebanyak 68 siswa dari kelas XI IPA 3 (34 siswa) dan XI IPS 3
(34 siswa). Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan uji coba angket berbentuk
skala kemampuan pemilihan karier adalah untuk memperoleh instrumen angket
berbentuk skala kemampuan pemilihan karier yang memenuhi syarat valid dan
reliabel. Setelah angket berbentuk skala kemampuan pemilihan karier
diujicobakan kepada subjek uji coba, dilakukan analisis dan interpretasi tingkat
validitas tiap butir pernyataan. Hasil analisis validitas angket berbentuk skala
kemampuan pemilihan kariersetiap butir pernyataan yang diujicobakan dapat di
lihat pada lampiran. Analisis validitas dihitung melalui bantuan program
Microsoft Excel versi 2007(Juliandi, 2007: 1) dengan mengkorelasikan skor-skor
setiap item instrumen pengumpul datadengan skor total variabelnya. Rumus yang
dimasukkan adalah “=CORREL(skor-skor setiap item instrumen pengumpul data,
skor total variabel kemampuan pemilihan karier)”.

b. Uji Reliabilitas
Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan
hasil pengukuran. Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang memadai,
bila instrumen tersebut digunakan mengukur aspek yang diukur beberapa kali
hasilnya sama atau relatif sama (Sukmadinata, 2007: 229).
Uji reliabilitas instrumen pengumpul data angket berbentuk skala
kemampuan pemilihan karier juga digunakan dengan bantuan program Microsoft
Excel versi 2007 sesuai kaidah Juliandi (2007: 4). Pengujian reliabilitas dengan
menggunakan teknik SplitHalf digunakan untuk menilai apakah data hasil
instrumen pengumpul data angket berbentuk skala kemampuan pemilihan karier
dapat dipercaya/reliabel atau tidak.

F. Teknik Analisis Data
1. Uji Hipotesis
Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis
data. Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang
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terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan
suatu masalah (Ghazali, 2009: 3).
Untuk menguji bahan diskusi informasi karier efektif untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa, teknik yang digunakan adalah uji wilcoxon.
Rumus uji wilcoxon ini berlaku untuk dua sampel berpasangan yang didasarkan
pada sampel kecil (Djarwanto, 2001: 216).
Tujuan digunakannya rumus uji wilcoxon dalam penelitian ini untuk
mengetahui signifikansi perbedaan dua mean sampel sebelum dan sesudah
intervensi, yaitu mean skor kemampuan pemilihan karier.
Digunakan rumus uji wilcoxon sebagai teknik analisis data yang
digunakan untuk menguji apakah Hipotesis Alternatif (Ha) penelitian “Bahan
Diskusi Informasi Karier Efektif untuk Meningkatkan Kemampuan Pemilihan
Karier Siswa Kelas XI SMA Batik 1 Surakarta” ini terbukti atau tidak, rumus uji
wilcoxon sebagai berikut :
Z=

𝑇−𝑛(𝑛+1)/4
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)/24

(Djarwanto, 2001: 79)
Keterangan :
Z

: Perbedaan tes awal dan tes akhir (harga uji wilcoxon)

T

: Jumlah yang lebih kecil antara jumlah jenjang positif dengan negatif.

n

: Jumlah subjek
Untuk mempermudah perhitungan peneliti menggunakan bantuan SPSS

18. Kriteria pengujian untuk rumus uji wilcoxon adalah jika Ha diterima apabila
Pvalue < α (=0,05) dan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. Sedangkan Hipotesis Alternatif
(Ha) ditolak apabila Pvalue > α (=0,05) dan Hipotesis Nihil (Ho) diterima. Maksud
α (=0,05) adalah menggunakan taraf signifikansi 0,05. Apabila Hipotesis
Alternatif (Ha) diterima maka ada bahan diskusi informasi karier efektif untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1
Surakarta dan jika Hipotesis Nihil (Ho) diterima maka bahan diskusi informasi
karier tidak efektif untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa kelas
XI SMA Batik 1 Surakarta.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
Pada bab ini disajikan proses, hasil penelitian, dan pembahasannya, yang
meliputi: studi pendahuluan, rancangan produk, pengembangan dan validasi
produk, pengujian persyaratan analisis, serta gambaran efektivitas produk. Studi
pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai profil kemampuan
pemilihan karier siswa sebelum dilakukan intervensi dan tingkat kebutuhan bahan
bimbingan diskusi informasi karier dalam bentuk modul. Pengembangan
dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan yang telah diperoleh di lapangan untuk
membuat inovasi baru tentang bahan bimbingan diskusi informasi karier.
Kemudian hasil penelitian secara lebih rinci dijelaskan berikut :

A. Proses dan Hasil Penelitian
Penelitian ini secara garis besar dilakukan dua tahap yaitu tahap studi
pendahuluan dan tahap pengembangan. Tahap-tahap tersebut secara rinci
dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Studi Pendahuluan (Penelitian dan Pengumpulan Data Awal
Berupa Profil Kemampuan Pemilihan Karier Siswa Sebelum Dilakukan
Intervensi)
Pada tahap studi pendahuluan dilakukan beberapa kegiatan pokok, yaitu
assessment kebutuhan yang mencakup studi literatur, pengembangan instrumen,
studi lapangan. Hasil studi literatur telah dilaporkan dan dipaparkan di bagian
kerangka teori dan pengembangan instrumen telah diuraikan di bagian
metodologi. Kemudian hasil studi lapangan diuraikan sebagai berikut.
Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Februari
2012 di SMA Batik 1 Surakarta; diperoleh data terkait dengan studi lapangan
tentang kemampuan pemilihan karier secara keseluruhan menunjukkan bahwa 58
siswa memperoleh skor untuk commit
kemampuan
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sebanyak tiga siswa atau 5,17 %, nilai sedang sebanyak 30 siswa atau 51,72 %,
nilai kategori rendah sebanyak 25 siswa atau 43,11 %, sedangkan nilai kategori
sangat rendah tidak ada atau 0 %. Hal ini secara rinci dapat dibaca dalam tabel 4.1
sebagai berikut.:

Tabel 4.1. Profil Kemampuan Pemilihan Karier Sebelum Dilakukan Intervensi
Interval

Kategori

Frekuensi
(Jumlah Siswa)

Persentase
(%)

162,6 – 200
125,1 – 162,5
87,6 – 125
50 – 87,5

Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

3
30
25
0

5,17
51,72
43,11
0

58

100

Jumlah

Hasil dari tabel 4.1 tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa
kemampuan pemilihan karier ke-25 siswa di atas atau 43,11% dari 58 siswa kelas
XI SMA Batik 1 Surakarta belum dilandasi oleh pengetahuan dan pemahaman
teori

pemilihan

karier,

seperti

belum

memahami

potensi

diri,

belum

mengumpulkan informasi Perguruan Tinggi sehingga tidak memiliki pengetahuan
yang cukup tentang informasi Perguruan Tinggi, belum mempunyai perencanaan
masa depan dalam melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, dan belum mampu
memecahkan masalah yang timbul dalam pemilihan karier studi lanjut ke
Perguruan Tinggi. Maka dari itu, sudah selayaknya mereka diberikan bimbingan
untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier, atau secara minimal dapat
memberikan rangsangan untuk lebih sungguh-sungguh memilih karier masa
depannya. Jika kemampuan pemilihan karier baik akan berdampak kepada masa
depan yang baik pula. Jika digambarkan dalam sebuah histogram sebaran persen
dan frekuensi kemampuan pemilihan karier 58 siswa kelas XI SMA Batik 1
Surakarta yang dipilih secara acak seperti gambar 4.1 berikut ini di halaman
selanjutnya.
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Chart Title
35

30

30

25

Frekuensi

25
20
15
10
5

3

0

0
Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

Kategori Tingkat Pemilihan Karier Siswa

Gambar 4.1. Histogram Profil Kemampuan Pemilihan Karier Siswa Sebelum
Dilakukan Intervensi
Dapat dilihat di gambar 4.1 bahwa hanya tiga dari 58 siswa yang memiliki
kategori nilai tinggi kemampuan pemilihan kariernya. Artinya sedikit sekali siswa
yang sudah mampu memilih karier dengan baik dan tepat. Kemudian 25 siswa
yang kemampuan pemilihan kariernya rendah diambil sebagai subjek penelitian.
Studi pendahuluan di atas menjadi acuan dalam pengembangan bahan
diskusi informasi karier yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Dari table
4.1 dan gambar 4.1 di atas dapat diasumsikan bahwa bahan diskusi informasi
karier dibutuhkan baik oleh guru Bimbingan dan Konseling maupun oleh siswa di
SMA Batik 1 Surakarta.
Bahan diskusi informasi karier dibutuhkan karena kegiatan

layanan

Bimbingan dan Konseling di sekolah tersebut belum ditunjang dengan
ketersediaan bahan bimbingan informasi karier sebagai pedoman dan bahan
diskusi dalam rangka persiapan siswa menuju karier studi lanjut ke Perguruan
Tinggi. Hal ini juga didukung dengan hasil studi literatur yang menyebutkan
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bahwa bahan bimbingan tentang informasi karier menjadi salah satu kebutuhan
sekolah untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa.
Siswa membutuhkan bahan bimbingan diskusi informasi karier karena
akses informasi yang siswa butuhkan dapat diperoleh melalui berbagai media
contohnya melalui konselor dan dengan penyediaan sumber bacaan sebagai acuan
informasi yang benar. Sumber bacaan yang disediakan konselor akan lebih
terpercaya karena selama ini siswa memperoleh informasi tentang karier studi
lanjut

ke

Perguruan

dipertanggungjawabkan

Tinggi

dari

kebenarannya

dan

internet
belum

yang
tentu

kurang
siswa

dapat
langsung

memahami deskripsi dari jurusan/program studi yang ingin ditekuni dan prospek
karier masa depan yang berhubungan dengan jurusan/program studi yang dipilih.
Informasi yang didapat apabila tanpa didiskusikan dengan konselor maupun
teman sebaya bisa menimbulkan ketidaktepatan siswa dalam memilih karier.
Maka dari itu isi bahan bimbingan informasi karier sebaiknya tidak hanya
informasi yang sifatnya pengetahuan/teori, akan tetapi perlu adanya tugastugas/kegiatan mendiskusikan informasi-informasi karier yang diterima sehingga
muaranya adalah siswa mampu memilih karier secara tepat.
Hasil studi pendahuluan memberikan kesimpulan bahwa informasi secara
benar tentang karier studi lanjut bagi siswa SMA sangat dibutuhkan dan perlu
adanya tugas-tugas/kegiatan mendiskusikan informasi-informasi karier yang
diterima sehingga muaranya adalah siswa mampu memilih karier secara tepat.
Kesimpulan tersebut menjelaskan tingkat kebutuhan untuk menyediakan bahan
bimbingan diskusi informasi karier sebagai sumber bacaan agar pemerolehan
informasi secara benar didapat para siswa dari pihak sekolah, yaitu dari konselor.
Dengan demikian peneliti makin terdorong dan terpanggil untuk mewujudkan
suatu bentuk bahan bimbingan diskusi informasi karier dalam bentuk modul yang
dapat digunakan oleh konselor dan siswa dalam rangka meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa, agar siswa tidak hanya memperoleh
informasi satu arah, tetapi siswa juga dapat mendiskusikan informasi-informasi
yang didapat melalui tugas-tugas diskusi di dalam bahan bimbingan tersebut.
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2. Tahap Perencanaan Pengembangan Produk berupa Bahan Diskusi
Informasi Karier dalam Bentuk Modul
Setelah dilakukan kajian literatur, serta kajian hasil-hasil penelitian
terdahulu yang relevan dalam rangka akan merancang landasan penelitian
pengembangan ini. Dari studi dan kajian tersebut untuk selanjutnya disusunlah
bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier
siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta dalam bentuk modul. Bentuk modul dipilih
karena modul memberikan kemandirian bagi para siswa untuk menggali informasi
secara benar tentang informasi karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi.
Penyusunan bahan diskusi informasi karier dalam bentuk modul dilakukan
dengan membagi beberapa isi materi sajian ke dalam beberapa kegiatan diskusi.
Setiap kegiatan diskusi dilengkapi dengan tujuan setiap isi diskusi, materi sajian
yang akan didiskusikan, penjelasan isi materi sajian, tugas-tugas diskusi,
kesimpulan dari isi materi sajian, dan evaluasi di akhir kegiatan diskusi. Setelah
itu menyusun instrumen penilaian untuk mengevaluasi bahan diskusi informasi
karier kemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta.
Bahan diskusi ini harus memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan
informasi karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi secara menyeluruh. Pada
kegiatan perencanaan ini direncanakan menyusun empat bahan diskusi informasi
karier yang mendukung peningkatan kemampuan pemilihan karier. Rancangan
garis besar materi/bahan diskusi pertama sampai dengan ke empat sebagai berikut:
a. Modul I bahan diskusi dengan topik Pemahaman Potensi Diri.
b. Modul II bahan diskusi dengan topik Perguruan Tinggi di Indonesia.
c. Modul III bahan diskusi dengan topik Mantap Menuju Masa Depan.
d. Modul IV bahan diskusi dengan topik Pemilihan Karier Studi Lanjut melalui
Analisis SWOT.
3. Tahap Pengembangan Produk Awal
Berdasarkan kajian teoritik filosofis, kajian empirik, pengalaman guruguru pembimbing memberikan bimbingan karier kepada siswa, dan hasil temuan
pada need assessment maka tujuan pengembangan produk ini adalah untuk
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pemilihan karier dalam konteks ini adalah pemilihan karier studi lanjut ke
Perguruan Tinggi siswa kelas XI SMA.
Pengembangan produk awal yang dibuat dalam bentuk modul tentang
diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa
dengan struktur modul dan spesifikasi isi digambarkan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. Struktur dan Spesifikasi Isi Modul tentang Diskusi Informasi Karier
untuk Meningkatkan Kemampuan Pemilihan Karier Siswa
NO

BAGIAN

ISI TIAP BAGIAN

BAHAN
BIMBINGAN
1.

PENDAHULUAN a. Halaman Sampul
(BAGIAN
AWAL)

b. Kata Pengantar
c. Daftar isi
d. Rasional
e. Petunjuk Penggunaan Bahan Bimbingan dalam
Bentuk Modul

2.

ISI BAHAN
BIMBINGAN

Kegiatan Bimbingan 1 – PEMAHAMAN
POTENSI DIRI
1. Standar Kompetensi
2. Kompetensi Dasar
3. Target/Indikator Keberhasilan
4. Kemampuan Prasyarat
5. Alokasi Waktu
6. Pre-Test
7. Materi Tugas Perkembangan Remaja
8. Materi Siapa Saya ?
9. Materi Johari Window
10. Tugas Diskusi Berkelompok:
a. Menuliskan kata sifat diri yang ada pada
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Johari Window.
b. Mengisi lembar tugas tentang potensi diri
(potensi fisik dan psikis), serta
c. Mengisi lembar tugas tentang cita-cita diri.
11. Evaluasi
12. Rangkuman Materi dan Kesimpulan
Kegiatan Bimbingan 2 - PERGURUAN TINGGI
DI INDONESIA
1. Standar Kompetensi
2. Kompetensi Dasar
3. Target/Indikator Keberhasilan
4. Kemampuan Prasyarat
5. Alokasi Waktu
6. Pre-Test
7. Materi

tentang

Macam-Macam

Perguruan

Tinggi di Indonesia
8. Materi tentang Jenjang Studi di Perguruan
Tinggi di Indonesia
9. Evaluasi/Tugas Diskusi:
a. Membedakan

macam-macam

Perguruan

Tinggi di Indonesia.
b. Merinci macam-macam Perguruan Tinggi di
Indonesia.
10. Rangkuman Materi dan Kesimpulan
Kegiatan Bimbingan 3 – MANTAP MENUJU
MASA DEPAN
1. Standar Kompetensi
2. Kompetensi Dasar
3. Target/Indikator Keberhasilan
4. Kemampuan Prasyarat
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5. Alokasi Waktu
6. Pre-Test
7. Materi dan Penugasan tentang :
a.

Pemilik Masa Depan

b.

Sikap Dasar Menuju Masa Depan

c.

Melihat Jauh ke Depan

d.

Tipe-Tipe Kepribadian dan Pilihan Karier

e.

Model Orientasi Pribadi

f.

Realitas dan Persiapan Memilih Karier

g.

Proses Mempersiapkan Karier

8. Evaluasi
9. Rangkuman Materi dan Kesimpulan
Kegiatan Bimbingan 4 – PEMILIHAN KARIER
STUDI LANJUT MELALUI ANALISIS SWOT
1. Standar Kompetensi
2. Kompetensi Dasar
3. Target/Indikator Keberhasilan
4. Kemampuan Prasyarat
5. Alokasi Waktu
6. Pre-Test
7. Materi tentang Metode Analisis SWOT untuk
Memilih Karier Studi Lanjut ke Perguruan
Tinggi.
8. Evaluasi dan Tugas Diskusi
9. Rangkuman Materi dan Kesimpulan
3.

PENUTUP

Daftar pustaka
Halaman Belakang

Pengembangan produk awal yang dibuat di atas merupakan produk yang
akan melewati uji ahli untuk mendapatkan penilaian kelayakan.
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4. Tahap Uji Rasional Kelayakan Produk (Uji Coba Produk Awal)
Uji kelayakan produk dilakukan oleh pakar karier yang sudah
berpengalaman (expert judgement), yaitu dosen pembimbing skripsi dan satu
orang di luar pembimbing skripsi, karena mempertimbangkan objektivitas
penilaian bahan bimbingan. Dosen pembimbing beserta pakar dari luar terlibat
dalam penilaian bahan bimbingan dan memberikan masukan setelah diuji
kelayakannya. Pakar dari luar yang terlibat dalam penilaian bahan bimbingan
sejumlah satu orang yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir S2. Orang
tersebut adalah Drs. Agus Alwanto, M.Kes, beliau bekerja sebagai PNS Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Ketua Bidang PTK, PK, dan Transmigrasi
Kota Surakarta, sebagai bentuk pilihan yang dilibatkan dalam validasi bahan
bimbingan ini dengan alasan beliau berpengalaman di dunia kerja dan karier studi
lanjut perguruan tinggi serta pernah mengisi pelatihan/bimbingan karier kepada
mahasiswa BK FKIP UNS, yang akhirnya dapat menemukan validitas rasional
secara efektif dan efisien. Efektif dapat dilihat dari sisi konsep dan
operasionalisasi implementasi, sedangkan efisien dari pertimbangan waktu, biaya,
dan kepraktisan produk.
Berdasarkan isian format penilaian yang dilakukan oleh para ahli,
diperoleh tingkat kelayakan produk awal yang dikembangkan yang disajikan
dalam tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3. Hasil Penilaian Modul pada Uji Ahli

No.

1.
2.
3.
4.

Aspek yang
Dinilai
Tampilan
Isi Materi Sajian
Kemudahan
Penggunaan
Penggunaan
Bahasa
Rata-Rata

Menilai
Kurang
KS
K
1
2
(%)
(%)
0
3,70
0
4,76

Menilai
Menilai
Cukup
Baik
C
B
BS
3
4
5
(%)
(%)
(%)
22,22 62,96 11,11
38,09 47,62 9,52

0

0

0

33,33 66,67

0

0

0

33,33 66,67

0 commit
1,14to user
19,08

55,00 24,80

Total

100
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Keterangan :
BS

= Baik Sekali

- Nilai 5

B

= Baik

- Nilai 4

C

= Cukup

- Nilai 3

K

= Kurang

- Nilai 2

KS

= Kurang Sekali

- Nilai 1

Persentase pencapaian yang diperoleh dengan melihat tabel 4.3 di atas
dapat menunjukkan tingkat kelayakan produk awal yang dibuat. Penilaian ahli di
atas menunjukkan ternyata rata-rata para ahli berpendapat 24,80 % produk
dinyatakan baik sekali, 55 % produk dinyatakan baik; 19,08 % produk dinyatakan
cukup layak, dan hanya 1,14 % yang menilai kurang. Ini berarti secara umum
telah mencapai tingkat kelayakan yaitu sebesar 79,80 % (berasal dari 55 % + 24,8
%).
Persentase pencapaian sebesar 79,8 % dari ahli terhadap produk awal yang
telah dibuat dapat dikatakan layak sebagai bahan diskusi informasi karier. Maka
dapat disimpulkan produk bahan diskusi informasi karier dalam bentuk modul
yang dikembangkan sudah dianggap layak digunakan untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta.
Secara garis besar yang menjadi penilaian dewan pakar adalah struktur dan
isi produk. Struktur produk meliputi judul, sistematika, penggunaan istilah baik
dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, kelengkapan materi, dan keterbacaan.
Kemudian yang berkaitan dengan isi produk, yaitu rasional, tujuan, sasaran/target
intervensi, kompetensi, evaluasi, dan indikator keberhasilan.
Adapun hal-hal yang mendapat tanggapan atau hal-hal yang dievaluasi untuk uji
rasional para pakar dan masukan dosen pembimbing antara lain :

a. Struktur Produk
Struktur produk di dalamnya mencakup judul, penggunaan istilah,
sistematika, kelengkapan, keterbacaan atau kejelasan. Hasil penilaian pakar
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menunjukkan bahwa hal tersebut sudah memadai dan sudah dimengerti maksud
dan tujuannya. Kemudian sebagian memberikan catatan kecil :
1) Sebaiknya dibuat modul sendiri-sendiri setiap pertemuannya, atau dengan kata
lain setiap pertemuan di-cover tersendiri supaya kompetensi-kompetensi yang
harus dikuasai siswa dalam memilih karier itu jelas. Maka dari itu disusunlah
empat buah bahan bimbingan diskusi informasi karier dalam bentuk modul
dengan masing-masing judul sebagai berikut :
a) Bahan bimbingan pada pertemuan I berjudul Pemahaman Potensi Diri.
b) Bahan bimbingan pada pertemuan II berjudul Perguruan Tinggi di
Indonesia.
c) Bahan bimbingan pada pertemuan III berjudul Mantap Menuju Masa
Depan.
d) Bahan bimbingan pada pertemuan IV berjudul Pemilihan Karier Studi
Lanjut melalui Analisis SWOT.
2) Memperhatikan penulisan karena masih ada tulisan yang keliru/salah cetak.
3) Penambahan tentang kognitif, afektif, dan psikomotor di bagian awal rasional
materi pertemuan pertama (materi pemahaman potensi diri).
4) Sebaiknya sebelum menuliskan A. Rasional perlu dituliskan judul materi di
atas A. Rasional, seperti di bawah ini :

PEMAHAMAN POTENSI DIRI

A. RASIONAL
..............

5) Diharapkan juga menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.
6) Konsistensi kata sapaan, antara kata “Anda” dan “Saudara”. Sebaiknya terus
konsisten dengan kata “Anda”.
7) Konsistensi istilah antara “guru pembimbing” dan “konselor”, sebaiknya
dipilih salah satu saja menggunakan istilah “guru pembimbing” atau
commit to user
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8) Kata “individu” dalam bahan bimbingan sepertinya membingungkan siswa
karena bisa saja ada siswa yang tidak tahu yang dimaksudkan individu itu
siapa. Sebaiknya menggunakan istilah “siswa” secara konsisten.
9) Kalimat-kalimat yang terlalu panjang sebaiknya dijadikan kalimat yang baru.
10) Cover sebaiknya dipercantik dengan fullcolour.
11) Petunjuk sebaiknya dibagi menjadi dua, yaitu petunjuk bagi siswa dan guru
pembimbing. Petunjuk berisi tentang cara dan kegiatan yang harus dilakukan
oleh siswa dan guru pembimbing.
12) Alokasi waktu perlu dicantumkan secara rinci dan jelas dalam setiap kegiatan
layanan.

b. Isi Produk
Isi produk tersebut mencakup rasional, tujuan, sasaran, target, kompetensi,
evaluasi, dan indikator keberhasilan. Komponen tersebut dijelaskan sebagai
berikut:

1) Rasional
Rasional merupakan masalah-masalah yang harus dipertimbangkan.
Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan dasar teoretis dan empirik yang akan
dikembangkan di dalam bahan bimbingan. Rasional merupakan masalah pokok
yang berkaitan dengan pemilihan karier dalam konteks karier studi lanjut ke
perguruan tinggi pada siswa kelas XI SMA. Permasalahan ini perlu
mengkomparasikan hasil penelitian yang sejenis untuk dijadikan dasar intervensi
diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier.
Menurut pendapat pakar bahwa rasional yang dijadikan bahan bimbingan sudah
memadai.

2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar kompetensi merupakan aspek perubahan yang diharapkan setelah
intervensi. Standar Kompetensi disamakan dengan tujuan umum produk yaitu
to user
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dasar merupakan tujuan khusus sesuai dengan per-aspek, yaitu: (a) siswa mampu
menggambarkan potensi diri sendiri yang disesuaikan dengan karier yang
diinginkan di masa depan, (b) Siswa mampu mengidentifikasikan secara lebih
mendalam tentang perguruan tinggi sebagai tempat yang direncanakan untuk studi
lanjut melalui diskusi, (c) Siswa mampu mengolah diri untuk memantapkan diri
menuju keberhasilan perencanaan masa depan yang diharapkan di kemudian hari
dapat memilih karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi secara tepat, dan (d) Siswa
mampu memecahkan masalah pemilihan karier ke Perguruan Tinggi dengan
analisis SWOT.
Antara tujuan umum dan khusus tersebut merupakan tujuan yang saling
melengkapi dan saling ketergantungan, maka dalam bahan bimbingan ini
merupakan

hubungan

yang sinergis.

Diskusi

informasi

karier

tersebut

dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa.

3) Target/Indikator Keberhasilan
Menurut pakar, pada target/indikator keberhasilan sebaiknya rumusan kata
kerja operasionalnya untuk satu target hanya berisi satu kemampuan. Misalnya
tidak boleh menuliskan “siswa menyadari dan memahami kemampuan fisik” yang
benar adalah memilih salah satu kata kerja operasional, yaitu “siswa memahami
kemampuan fisik”.
Target yang hendak dicapai adalah: (a) Siswa menyadari cita-cita
melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, (b) Siswa menyadari kebutuhan
melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, (c) Siswa memahami kemampuan fisik,
sosial keluarga, dan akademis, (d) Siswa dapat melatih kesiapan mental, (e) Siswa
mampu menggali bakat dan minat, (e) Siswa memahami berbagai jenis Perguruan
Tinggi favorit dan yang diminati, (f) Memahami kehidupan Perguruan Tinggi dan
sekitar kampus, (g) Siswa mampu mengidentifikasi program studi lanjut / jurusan
yang sesuai dengan bakat, kepribadian, dan minat, (h) Siswa memahami maksud
dan tujuan melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, (i) Siswa mampu
menghubungkan program studi lanjut/jurusan yang dipilih dengan pekerjaan yang
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dicita-citakan, (j) Siswa memahami akses informasi tentang Perguruan Tinggi, (k)
Siswa mampu memecahkan masalah dalam pemilihan studi lanjut.

4) Kemampuan pra-syarat
Kemampuan pra-syarat yang dimaksud adalah kemampuan yang telah siap
dimiliki oleh siswa untuk diimplementasikan ke dalam materi-materi pemilihan
karier. Hasil penilaian pakar menunjukkan bahwa kemampuan pra-syarat yang
telah disusun telah memenuhi syarat untuk diintegrasikan ke dalam bahan
bimbingan.

5) Struktur Isi Produk/Kegiatan Layanan
Struktur isi produk adalah berisi struktur kegiatan yang dilakukan dalam
rangka mengimplementasikan produk. Untuk menilai kelayakan struktur isi
produk ini berdasarkan kepada tujuan yang dikembangkan dan kejelasan
pelaksanaan intervensi. Setiap intervensi ada sesi-sesi sebagai kejelasan batas
antara satu aspek pemilihan karier dengan aspek yang lainnya. Pakar menilai
bahwa setiap aspek ada batas yang sudah jelas. Aspek satu sampai ke empat ada
rumusan dan penekanan yang jelas sehingga setiap aspek ada kompetensi yang
menjadi sasaran. Secara keseluruhan isi produk telah memenuhi syarat. Kegiatan
layanan di pertemuan terakhir atau materi analisis pemilihan karier melalui
SWOT perlu ditekankan kepada siswa agar siswa bisa cermat membaca kelebihan
dan kelemahan diri hasil dari kegiatan pada pertemuan pertama. Kegiatan layanan
pada pertemuan terakhir tersebut dijadikan sebagai pemantapan studi lanjut ke
Perguruan Tinggi. Siswa dihimbau supaya cermat membaca peluang/kesempatan
masuk ke Perguruan Tinggi dan tidak harus linier dengan jurusannya ketika akan
memilih program studi/jurusan di Perguruan Tinggi.

6) Evaluasi
Hasil evaluasi diupayakan meningkatnya kemampuan pemilihan karier
secara keseluruhan dan aspek-aspek pemilihan karier secara rinci antara sebelum
commit
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ukuran keberhasilan suatu bahan bimbingan. Fokus evaluasi dalam bahan
bimbingan adalah untuk menilai setiap perubahan pada setiap aspek, jadi ada
empat aspek yang harus dikuasai. Sasaran evaluasi adalah pada setiap aspek
kemampuan pemilihan karier. Para pakar/ahli menilai bahwa alat evaluasi yang
digunakan sudah layak dan sesuai indikator yang menjadi sasaran penilaian.
Berdasarkan hasil penilaian ahli baik melalui penilaian sesuai rentangan
yang telah ditetapkan dan pemberian masukan untuk memperbaiki produk tersebut
di atas, dapat dinyatakan bahwa bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa dapat dikembangkan lebih
lanjut. Supaya kualitas kelayakan isi dan bentuknya dapat meningkat perlu
direvisi.
5. Tahap Revisi Produk Awal
Setelah

dilakukan

uji

validitas

baik

dari

pakar

di

kantor

DINSOSNAKERTRANS Surakarta dijadikan bahan untuk merevisi dalam rangka
menyempurnakan bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier. Revisi yang disarankan dari pakar dapat
disimpulkan sebagai berikut: a) memperhatikan penulisan dan bahasa; b)
penyempurnaan isi; c) penambahan tentang kognitif, afektif, dan psikomotor di
bagian awal; c) potensi diri harus jelas dan lengkap; d) siswa diberikan motivasi
pemantapan studi lanjut; e) siswa diberikan instruksi agar cermat membaca
peluang/kesempatan, dan dalam memasuki Perguruan Tinggi tidak harus linier
jurusannya; dan f) penyempurnaan tampilan/cover.
Dengan telah dilakukan revisi dapat disimpulkan bahwa produk awal
bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan karier
siswa telah layak dan siap untuk dilakukan uji coba terbatas dengan meminta
penilaian pada Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMA Batik 1 Surakarta.
6. Tahap Uji Coba Terbatas
Uji lapangan terbatas untuk menilai produk awal bahan diskusi informasi
karier dalam bentuk modul yang dihasilkan dengan meminta penilaian pada Guru
Bimbingan dan Konseling (BK). Guru BK menjadi subjek penilai untuk
userDitetapkannya guru BK sebagai
memberikan penilaian terhadap commit
produk to
awal.
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penilai dengan pertimbangan bahwa guru BK adalah pihak yang akan
menggunakan produk yang dibuat untuk melakukan salah satu kegiatan
pendukung dalam layanan BK yaitu tampilan pustaka.
Prosedur penilaian dalam uji lapangan terbatas sama dengan pada tahapan
uji ahli, yaitu dengan menyertakan produk awal bahan bimbingan yang telah
direvisi berdasarkan masukan ahli dan instrumen penilaian. Instrumen yang
digunakan berupa form penilaian (terlampir) bertujuan untuk mengumpulkan data
guna mengetahui kesesuaian isi dan bentuk bahan bimbingan jika digunakan
sebagai salah satu kegiatan pendukung dalam layanan BK dengan kriteria
tampilan, isi, kemudahan penggunaan, dan penggunaan bahasa sebagai indikator
keterimaan modul digunakan sebagai bahan bimbingan diskusi informasi karier
untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1
Surakarta. Kesesuaian isi dan bentuk bahan bimbingan diskusi informasi karier
untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa disimpulkan dari hasil
tanggapan empat guru BK. Data ini diperoleh dari dengan menggunakan format
penilaian yang terdiri dari dua bagian, pertama guru BK memberikan penilaian
sesuai rentangan yang telah ditetapkan dan pemberian masukan untuk
memperbaiki produk. Masukan-masukan dari guru BK akan disertakan di bagian
penyempurnaan produk. Berikut hasil uji coba terbatas terhadap empat guru BK di
SMA Batik 1 Surakarta.

Tabel 4.4. Hasil Uji Coba Terbatas pada Guru BK di SMA Batik 1 Surakarta

No.

1.
2.
3.
4.

Aspek yang
Dinilai
Tampilan
Isi Materi Sajian
Kemudahan
Penggunaan
Penggunaan
Bahasa
Rata-Rata

Menilai
Kurang
KS
K
1
2
(%)
(%)
0
8,33
0
3,57

Menilai
Menilai Baik
Cukup
C
B
BS
3
4
5
(%)
(%)
(%)
19,44 47,22
25
10,71 53,57 32,14

0

0

12,5

75

12,5

0

0

25

75

0

62,70

17,41

0 commit
2,98to user
16,91

Total

100
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Keterangan :
BS

= Baik Sekali

- Nilai 5

B

= Baik

- Nilai 4

C

= Cukup

- Nilai 3

K

= Kurang

- Nilai 2

KS

= Kurang Sekali

- Nilai 1

Persentase pencapaian yang diperoleh pada tabel 4.4 di atas dapat
menunjukkan tingkat keterimaan produk awal oleh guru-guru BK SMA Batik 1
Surakarta. Dengan melihat tabel 4.4 di atas ternyata guru-guru BK menilai
kelayakan bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa rata-rata untuk tiap aspek adalah 17,41 % menyatakan
kelayakan bahan bimbingan dengan baik sekali, 62,7 % dinyatakan baik; 16,91 %
cukup, serta 2,98 % kurang. Dari data tersebut berarti rata-rata para guru BK
subjek uji coba terbatas menilai bahwa isi dan bentuk bahan diskusi informasi
karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa telah dianggap
layak diujicobakan. Hal ini terlihat pada persentase jawaban sebagian besar ada
pada jawaban “baik sekali” dan “baik”. Penilaian guru BK di sekolah dengan
melibatkan empat guru BK tersebut menunjukkan bahwa produk awal yang dibuat
dikatakan layak digunakan di SMA Batik 1 Surakarta sebagai bahan diskusi
informasi karier dengan rata-rata persentase sebesar 80,11 % (berasal dari 62,7 %
+ 17,41 %).
Dengan mendasarkan pada hasil penilaian di atas dapat disimpulkan
bahwa bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa telah memenuhi syarat kelayakan untuk
dilakukan uji tahap berikutnya. Tetapi bahan bimbingan tersebut harus
disempurnakan terlebih dahulu sesuai masukan-masukan dari guru-guru BK SMA
Batik 1 Surakarta.
7. Tahap Penyempurnaan Produk
Tahap penyempurnaan produk dilakukan dengan meminta tanggapan atau
to user1 Surakarta. Hasil diskusi berupa
berdiskusi dengan guru-guru BKcommit
SMA Batik
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tanggapan atau balikan yang dikemukakan oleh guru-guru BK sebagai subjek
praktisi. Diskusi dilakukan setelah guru BK membaca bahan bimbingan.
Data hasil diskusi dengan guru BK peneliti gabungkan dengan data hasil
pengisian form berskala. Data ini dimaksudkan untuk mengetahui keterimaan
bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa di SMA Batik 1 Surakarta ditinjau dari persepsi guru BK.
bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa dinyatakan diterima atau bisa ditindaklanjuti sebagai bahan
treatment (uji efektivitas) jika para guru BK mempersepsi bahan bimbingan
tersebut sebagai layak diterima. Data hasil diskusi diketahui bahwa bahan
bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan
karier secara umum cukup layak, meskipun di bagian-bagian tertentu perlu
dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan yang dilakukan setelah mendapat
masukan dari guru-guru BK dapat dipaparkan sebagai berikut :
a. Pada dasarnya isi bahan bimbingan sangat bagus, menarik, dan diperlukan
bagi siswa, terutama siswa kelas XI sebagai persiapan awal dan lebih dini,
karena di kelas XII siswa tinggal konsentrasi pada ujian nasional. Materi dan
pengetahuan serta tugas-tugas diskusi yang ada dalam bahan bimbingan
merangsang siswa aktif dan membuka wawasan tentang dunia Perguruan
Tinggi yang akan dimasuki kelak.
b. Selain itu dikatakan menarik bagi siswa karena isi dan latihan-latihan/tugastugas diskusi yang ada diharapkan membantu siswa dalam rangka
meningkatkan kemampuan pemilihan karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi.
c. Menurut guru BK materi bimbingan dan tugas diskusi yang tercantum dalam
bahan bimbingan ini sangat dibutuhkan bagi siswa sebagai pemilik masa
depan agar kemampuan pemilihan kariernya meningkat.
d. Disarankan agar dalam modul dicantumkan tentang pentingnya mempelajari
modul.
e. Disarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta
sederhana agar mudah dimengerti siswa karena adanya istilah-istilah dan katacommit
to user
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f. Isi bahan bimbingan secara keseluruhan mudah dipahami.
g. Khusus untuk bahan bimbingan ke tiga berjudul mantap menuju masa depan
hal 10 sebaiknya diberikan contoh gambaran kegiatan sehari-hari kapan take
time to think, take time to play, take time to read, take time to pray, take time
to laugh, take time to give, take time to work, take time to do charity.
h. Sewaktu menyampaikan materi sebaiknya diberi tambahan tentang contoh
cerita orang yang sukses kariernya di dalam kehidupan nyata/riil.
i. Bahan bimbingan ini perlu peningkatan mutu dari isi dan tata bahasa yang
menarik bagi siswa. Tampilan cover sangat berpengaruh terhadap minat baca
siswa maka dari itu disertai cover fullcolour. Tetap terus dikembangkan sesuai
dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa dalam menentukan
jenjang karier/bagi masa depan siswa.

Setelah bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa disempurnakan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari
guru BK di atas. Bahan bimbingan yang telah disempurnakan tersebut dinyatakan
layak dan diterima di SMA Batik 1 Surakarta kemudian digandakan sesuai dengan
kebutuhan dan diberikan kepada subjek uji efektivitas untuk dilaksanakan.
8. Tahap Uji Efektivitas Produk melalui Eksperimen
Uji efektivitas produk melalui eksperimen dilaksanakan di SMA Batik 1
Surakarta di dua kelas, yaitu di kelas XI IPA 2 dan XI IPS 2 pada akhir bulan
April 2012 sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2012. Adapun tujuan uji
efektivitas produk melalui eksperimen ini adalah untuk menguji keefektifan bahan
bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan
karier siswa. Keefektifan ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
angket berbentuk skala kemampuan pemilihan karier. Untuk menguji keefektifan
bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa menggunakan data hasil pre-test dan post-test. Hasil pretest merupakan kondisi dan cerminan kemampuan pemilihan karier sebagai
kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum mereka mengikuti kegiatan
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kondisi dan cerminan kemampuan pemilihan karier siswa setelah mereka
mengikuti kegiatan bimbingan dengan mempelajari modul. Besar kecilnya
perbedaan hasil antara pre-test dan post-test menunjukkan banyak sedikitnya
perubahan kemampuan pemilihan karier siswa. Bahan bimbingan diskusi
informasi karier dinyatakan efektif apabila hasil skor angket post-test lebih tinggi
daripada pre-test serta dibuktikan oleh diterimanya hipotesis kerja. Hal tersebut
berarti ada peningkatan kemampuan pemilihan karier siswa yang disebabkan oleh
pengaruh bahan bimbingan diskusi informasi karier dalam bentuk modul.
Telah dijelaskan pada BAB III bahwa penelitian dan pengembangan
termasuk metode penelitian kuantitatif. Pada umumnya analisis data pada
penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisis statistik inferensial. Pada
penelitian dan pengembangan ini teknik analisis statistik inferensial digunakan
dalam rangka menguji efektivitas produk bahan bimbingan diskusi informasi
karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa di kelas XI SMA
Batik 1 Surakarta.
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
dipaparkan di bagian pendahuluan bahwa penelitian ini untuk menguji suatu
produk berupa bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta. Untuk
menguji keefektifan pengaruh tersebut dalam kaitannya dengan pengujian
hipotesis digunakan teknik uji beda dengan uji wilcoxon. Sesuai dengan data yang
diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa sampel berjumlah kecil (N < 30).
Selanjutnya yang menjadi subjek penelitian ini sebanyak 25 siswa kelas XI
SMA Batik 1 Surakarta yang kemampuan pemilihan kariernya rendah. Menurut
Gay (dalam Mukhtar, 2009: 79) bahwa jumlah sampel sebanyak 25 dari segi
persyaratan metodologi telah memenuhi persyaratan, khususnya dalam penelitian
eksperimen, karena menurutnya jumlah subjek dalam kaidah eksperimen
ketentuannya minimal berjumlah 15 subjek. Jumlah yang ditetapkan tersebut
dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat menyeluruh berkaitan dengan
kemampuan pemilihan karier.
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Kemudian data yang diperoleh melalui pre-test dan post-test tentang
kemampuan pemilihan karier dianalisis dengan statistik uji wilcoxon. Untuk
memudahkan penghitungan analisis uji beda tersebut, maka pada penghitungan uji
beda ini melalui bantuan program SPSS 18 for windows.
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa subjek penelitian ini adalah 25
siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta. Siswa tersebut diberi perlakuan sebanyak
empat aspek pemilihan karier. Empat aspek tersebut diberikan setelah diketahui
kemampuan awal siswa dalam memilih karier, kemudian diberikan perlakuan.
Perlakuan dengan bahan bimbingan yang berisi seperangkat materi dan tugas
diskusi yang dikemas secara per-aspek. Per-aspek pemilihan karier dikemas dalam
bahan bimbingan tersendiri.
Selanjutnya hasil penelitian atau hasil pengujian hipotesis kemampuan
pemilihan karier secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut :
Uji Hipotesis: Bahan Diskusi Informasi Karier Efektif Untuk Meningkatkan
Kemampuan Pemilihan Karier Siswa Kelas XI SMA Batik 1 Surakarta
Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan data pada rerata skor pre-test
sampel kemudian pada akhir perlakuan diberi post-test. Sebelum dilakukan
perlakuan diperoleh hasil skor terendah (92); skor tertinggi (125); mean (113,36);
standar deviasi (10,004); median (118); dan variance (100,073). Selanjutnya dapat
dibuat distribusi frekuensi dan histogramnya sebagai berikut :
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Skor Pre-Test Angket Kemampuan Pemilihan
Karier Siswa Kelas XI SMA Batik 1 Surakarta pada Uji Efektivitas
(N = 25)
Interval Nilai

Frekuensi

Persentase (%)

Kumulatif (%)

91 – 96
97 – 102
103 – 108
109 – 114
115 – 120
121 – 126
Total

2
3
4
2
6
8
25

8
12
16
8
24
32
100

8
20
36
44
68
100
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Dari hasil deskripsi tersebut dibuat sebaran skor angket dalam bentuk histogram
sebagai berikut :

Frekuensi

Chart Title
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
6
4

3
2

91 - 96

2

97 -102

103 - 108

109 - 114

115 - 120

121 - 126

Interval Skor

Gambar 4.2. Histogram Skor Angket Pre-Test Pada Uji Efektivitas

Kemudian dibandingkan dengan sesudah perlakuan (post-test) diperoleh
hasil skor terendah (117); skor tertinggi (152); mean (131,36), standar deviasi
(9,983), median (130); dan variance (99,657). Selanjutnnya dapat dibuat distribusi
frekuensi dan histogram sebagai berikut :

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Skor Post-Test Angket Kemampuan Pemilihan
Karier Siswa Kelas XI SMA Batik 1 Surakarta pada Uji Efektivitas
(N = 25)
Interval Nilai
Frekuensi
Persentase (%) Kumulatif (%)
117 – 122
123 – 128
129 – 134
135 – 140
141 – 146
147 – 152
Total

6
5
4
6
1
3
25

24
20
16
24
4
12
100
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Dari hasil deskripsi tersebut, dibuat sebaran skor angket dalam bentuk histogram
sebagai berikut :

7

6

6

Frekuensi

6

5

5

4

4

3

3
2

1

1
0
117 - 122

123 -128

129 - 134

135 - 140

141 - 146

147 - 152

Interval Skor

Gambar 4.3. Histogram Skor Angket Post-Test Pada Uji Efektivitas

Hasil statistik deskriptif antara sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan melalui
perhitungan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.7.

N

Output Program SPSS 18.0 for Windows: Perhitungan Statistik
Deskriptif Kemampuan Pemilihan Karier Siswa Sebelum Dilakukan
Intervensi

Valid
Missing

Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum

Statistics
PRETEST.TOTAL POSTTEST.TOTAL
25
25
0
113.36
118.00
10.004
100.073
92
125
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Langkah selanjutnya setelah deskripsi data adalah analisis data. Uji beda
rerata pre-test dan post-test sebelum dan sesudah intervensi menggunakan uji nonparametrik, yaitu dengan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test, ini
dilakukan dalam rangka menguji hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis
pada dasarnya merupakan langkah untuk menguji apakah perumusan hipotesis
yang telah dikemukakan dapat diterima ataukah ditolak kebenarannya. Adapun
hipotesis yang diajukan adalah :

Bahan diskusi informasi karier efektif untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta.

Hasil analisis Wilcoxon Signed Ranks Test dihitung dengan alat bantu komputer
program SPSS 18 for windows. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.8
berikut.
Tabel 4.8. Output Program SPSS 18.0 for Windows: Perhitungan Hasil Uji
Hipotesis Keefektifan Bahan Diskusi Informasi Karier untuk
Meningkatkan Kemampuan Pemilihan Karier Siswa Kelas XI SMA
Batik 1 Surakarta

Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N

Mean Rank
14.39

316.50

b

2.83

8.50

PRETEST.TOTAL -

Negative Ranks

22

POSTTEST.TOTAL

Positive Ranks

3

c

Ties

0

Total

25

a. PRETEST.TOTAL < POSTTEST.TOTAL
b. PRETEST.TOTAL > POSTTEST.TOTAL
c. PRETEST.TOTAL = POSTTEST.TOTAL
b

Test Statistics

PRETEST.TOTAL POSTTEST.TOTAL
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

a

-4.146

.000
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Hasil uji hipotesis menunjukkan hasil uji wilcoxon diperoleh nilai Z
sebesar -4,146 dengan (p) 0,000 sangat signifikan. Tanda negatif menandakan
mean skor post-test lebih besar daripada pre-test.
Dengan demikian berdasarkan uji non-parametrik menunjukkan bahwa ada
perbedaan yang sangat signifikan antara skor pre-test dan post-test untuk
kemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta. Selanjutnya
dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji non-parametrik dengan uji wilcoxon
diperoleh hasil bahwa mean skor post-test (131,36) lebih besar dari mean skor
pre-test (113,36). Persentase kenaikan mean tingkat kemampuan pemilihan karier
siswa sebesar 15,88 %.
Setelah melihat hasil uji wilcoxon di atas berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Jadi ada peningkatan sangat signifikan kemampuan pemilihan karier
secara keseluruhan antara sebelum dan sesudah intervensi berupa pemberian
bahan bimbingan diskusi informasi karier pada siswa kelas XI SMA Batik 1
Surakarta. Dari data dan analisis tersebut dapat diyakini bahwa peningkatan mean
skor kemampuan pemilihan karier disebabkan oleh perlakuan yang diberikan
peneliti.

9. Tahap Menghasilkan Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini
telah melewati serangkaian uji kelayakan dan revisi seperti yang telah dijelaskan
pada bagian sebelumnya. Produk akhir yang dihasilkan terdiri dari empat bahan
bimbingan tentang diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta. Bagian yang dipaparkan
pada tiap-tiap bahan bimbingan meliputi: halaman depan, pengantar, daftar isi,
rasional, petunjuk, standar kompetensi, kompetensi dasar, target/indikator
keberhasilan, kemampuan prasyarat, alokasi waktu, pre-test, kegiatan layanan
berupa materi dan tugas diskusi, evaluasi, kesimpulan/rangkuman, sampai dengan
daftar pustaka. Hasil produk akhir meliputi:
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a.

Bahan Bimbingan 1
Bahan bimbingan 1 ini mendiskusikan topik tentang pemahaman potensi diri.

b. Bahan Bimbingan 2
Bahan bimbingan 2 ini mendiskusikan topik tentang perguruan tinggi di
Indonesia.
c.

Bahan Bimbingan 3
Bahan bimbingan 3 ini mendiskusikan topik tentang mantap menuju masa
depan.

d. Bahan Bimbingan 4
Bahan bimbingan 4 ini mendiskusikan topik tentang pemilihan karier studi
lanjut melalui analisis SWOT.

B. Pembahasan Hasil Penelitian
Berikut disajikan pembahasan tentang temuan penelitian mengenai
permasalahan tentang rendahnya kemampuan pemilihan karier di lapangan, terkait
dengan tujuan penelitian ini. Pembahasan mencakup hasil studi pendahuluan atau
assessment, keunggulan bahan bimbingan, kelemahan dan keterbatasan bahan
bimbingan serta tantangan implementasi bahan bimbingan.
Hasil studi pendahuluan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa siswa
kelas XI SMA Batik 1 Surakarta banyak mengalami kesulitan di dalam memilih
karier. Kesulitan tersebut tidak hanya pada satu aspek pemilihan karier saja
melainkan merata keempat aspek kemampuan pemilihan karier, yang rata-rata
berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jadi rata-rata setiap aspek
kemampuan mengalami tingkat kesulitan yang sangat memprihatinkan.
Temuan studi pendahuluan terhadap 58 siswa kelas XI SMA Batik 1
Surakarta tentang kemampuan pemilihan karier menunjukkan hasil sebagai
berikut: 1) Perolehan skor 162,6 sampai dengan 200 atau kategori tinggi sejumlah
tiga siswa atau 5,17 %, 2) Rentangan skor 125,1 sampai dengan 162,5 atau
kategori sedang berjumlah 30 siswa atau 51,72 %, 3) Rentangan skor 87,6 sampai
dengan 125 atau kategori rendah sebanyak 25 siswa atau 43,11 %, dan 4)
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rentangan skor 50 sampai dengan 87,5 atau kategori sangat rendah tidak ada atau
0 %.
Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Amerika Serikat hanya
49 % siswa yang memiliki tujuan karier di masa depan (Fleming et al, 2006).
Penelitian di Yunani menunjukkan hanya 40% pelajar yang sudah memiliki tujuan
karir masa depan (Argyropoulou et al, 2007). Melihat pada pandangan Gysbers
(2008) padahal di negara-negara tersebut program intervensi bimbingan karir
secara intensif dijalankan sedini pada saat masih di bangku sekolah dasar.
Mengingat program intervensi karir sangat jarang diberikan di Indonesia,
diperkirakan angka pelajar yang telah memiliki tujuan karir masa depan di
Indonesia lebih rendah.
Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu di Indonesia, penelitian ini
sejalan yang dilakukan Hayadin (2006: 390) di sejumlah Sekolah Menengah Atas
(SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di
Jakarta, memberikan gambaran bahwa 35,75% siswa kelas XII sudah mempunyai
pilihan pekerjaan dan profesi, sementara 64,25% belum memiliki pilihan
pekerjaan dan profesi.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa bahan
bimbingan diskusi informasi karier berpengaruh atau efektif untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta. Meskipun
kesimpulan itu baru didasarkan pada hasil penelitian yang terbatas atau sebatas
satu sekolah, namun hasil pengembangan ini nampaknya dapat memperkuat hasil
penelitian terdahulu

yang telah mengembangkan produk dengan judul

“Pengembangan Paket Layanan Informasi Perencanaan Studi Lanjut untuk Siswa
SMA” (Fajrianingsih, 2010). Tingkat kelayakan dan keterimaan yang telah
dicapai baru sampai pada tingkat kelayakan dan keterimaan hasil penilaian subjek
ahli dan praktisi yang terbatas, yaitu seorang pakar dan lima guru BK di SMA
Batik 1 Surakarta. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat kelayakan dalam arti
siap digunakan di beberapa sekolah, masih harus ada penelitian lebih lanjut
dengan subjek yang lebih luas (beberapa sekolah).
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Pembahasan berkenaan dengan aspek keefektifan bahan bimbingan diskusi
informasi karier sebagai kegiatan bimbingan karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier yang tidak dapat dilepaskan dari tempat di mana
produk ini diuji. Temuan hasil uji efektivitas berupa bukti statistik bahwa ada
pengaruh bahan bimbingan diskusi informasi karier terhadap peningkatan
kemampuan pemilihan karier siswa. Dengan kata lain kemampuan pemilihan
karier siswa meningkat setelah belajar dan mengikuti proses kegiatan layanan
bimbingan ini. Hal ini menguatkan eksperimen yang dilakukan Thorndike (dalam
Baharuddin, 2010: 163) bahwa eksperimen Thorndike tersebut dihadapkan kepada
situasi yang belum dikenal dan membiarkan subjek melakukan berbagai aktivitas
untuk merespon situasi dan mencoba untuk bereaksi sehingga dapat menemukan
keberhasilan dalam membuat koreksi sesuatu dengan stimulusnya. Oleh karena itu
siswa akan menemukan keberhasilan dalam memilih kariernya apabila diberikan
suatu stimulus berupa bahan bimbingan diskusi informasi karier.
Keefektifan penerapan bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier tidak dapat dilepaskan dari tempat
dan kondisi di mana bahan bimbingan tersebut diterapkan, yaitu di SMA Batik 1
Surakarta. Kondisi atau keadaan di SMA Batik 1 Surakarta tersebut nampak
mendukung bagi kelayakan penerapan bahan bimbingan diskusi informasi karier
untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa. Visi misi sekolah,
program BK yang terencana, dukungan moral dari kepala sekolah, guru, staf,
beserta karyawan terhadap siswa dalam menggapai kesuksesan masa depannya, di
samping fasilitas yang ada mendukung terlaksananya bahan bimbingan diskusi
informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa
diterapkan di SMA tersebut. Simpulannya adalah bahwa bahan bimbingan diskusi
informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa
memiliki kelayakan dan keterimaan apabila diterapkan pada SMA yang memiliki
karakteristik serupa dengan SMA Batik 1 Surakarta.
Pembahasan dari telaah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk uji
efektifitas, ternyata mean dan median pre-test lebih rendah dibandingkan dengan
to user dan skor tertinggi pre-test lebih
post-test; demikian pula dengan commit
skor terendah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
107

rendah dibandingkan dengan post-test. Pada uji efektivitas dari segi persentase
banyaknya siswa, ternyata untuk pre-test dengan median 118 dan mean 113,36
banyaknya siswa yang berada di bawah median ada 12 siswa atau 68 %; pada
post-test dengan nilai median 130 dan mean 131,36 banyaknya siswa yang berada
di bawah median menurun menjadi 60 % berarti selisih 8 % itu menunjukkan
jumlah siswa yang meningkat kemampuan pemilihan kariernya sebesar 40 % dari
yang semula hanya 32 % yang berada di atas median. Ini menunjukkan bahwa
pada umumnya siswa sangat bergairah dalam mengikuti kegiatan layanan diskusi
informasi karier dan sangat bergairah dalam menyerap ilmu-ilmu/cara-cara dalam
memilih karier secara tepat yang hakikatnya menunjuk pada kemampuan
memahami potensi diri, mengenal lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, dan
merencanakan masa depan dalam kaitannya melanjutkan studi ke Perguruan
Tinggi, dan memecahkan permasalahan karier studi lanjut melalui analisis SWOT.
Pembahasan berkaitan dengan akar teori modul bimbingan karier untuk
siswa SMA, modul atau paket, sebagai salah satu media bimbingan karier siswa
SMA pertama kali diterbitkan tahun 1981 oleh Pusat Pengembangan dan Sarana
Pendidikan (PPSP) IKIP Jakarta, selanjutnya dengan dilaksanakannya kurikulum
1984 SMA, maka paket tersebut direvisi kembali kemudian dikembangkan untuk
SMA secara nasional. Data empiris dan analitis dari responden fasilitator,
observer, dan siswa pada uji coba paket bimbingan karier di SLK PPSP IKIP
Jakarta tahun pelajaran 1982/1983 menunjukkan betapa pentingnya paket
bimbingan karier tersebut (Dastramita, 1984: 3). Selama usaha pengembangan
paket bimbingan karier, paket tersebut telah diseminarkan pada tingkat nasional
tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli 1983 di Bukit Raya, Cipanas, Jawa Barat.
Seminar tersebut dihadiri oleh: 1) para konselor, kepala sekolah, pimpinan proyek
pada PPSP di seluruh Indonesia; 2) Tim Nasional Pendidikan Keterampilan
Terminal (Timnas PKT); 3) Utusan dari Klinik Konsultasi Remaja (KKR) Jakarta;
4) Para ahli BK dari Pusat Kurikulum BP3K dan IKIP Jakarta; 5) Direktur
Jenderal Bina Guna Departemen Tenaga Kerja; dan 6) Drs. Abas Dastramita, Drs.
Sudarmadi, Drs. Djeniah Alim, Drs. Ruspandi, dan Ny. Rokayah, BA sebagai tim
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ahli. Terinspirasi pada sejarah munculnya paket bimbingan karier bagi siswa SMA
yang sudah sangat lama dan bisa dikatakan “kadaluwarsa” di atas maka peneliti
berusaha mencoba menyusun dan mengembangkan modul bimbingan karier yang
baru dan mengembangkannya dalam bentuk yang lebih praktis serta secara khusus
bertopik pada pemilihan karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi melalui diskusi
informasi karier.
Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Shertzer & Stone (dalam
Wardatul Djannah, 2002: 150) bahwa “Bimbingan dan konseling karier akan terus
menjadi elemen penting dalam program bimbingan”. Hal ini perlu mendapat
perhatian bagi para pengembang program bimbingan khususnya pengembang
bimbingan karier, karena bagi siswa pemilihan karier studi lanjut ke Perguruan
Tinggi secara tepat akan mempunyai makna yang positif dalam pekerjaan dan
kehidupannya.
Kecermatan dan ketepatan dalam menuangkan konsep diskusi informasi
karier sebagai salah satu teknik untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier
siswa belum menjamin pencapaian tujuan. Tanpa didukung oleh tenaga pelaksana
di lapangan yang memiliki kemampuan yang memadai dalam hal ini adalah guru
BK (konselor) belum menjamin pencapaian tujuan meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa.
Di saat pelaksanaan program bimbingan karier di sekolah belum
berkembang dengan baik seperti sekarang ini di sekolah, maka pelaksanaan
layanan diskusi informasi karier dalam bentuk modul diskusi informasi karier
untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa sangat membutuhkan
kebijakan dari kepala sekolah. Bahan bimbingan ini untuk dapat digunakan dalam
jumlah besar perlu diproduksi, dan untuk keperluan produksi juga perlu biaya.
Setelah diproduksi bahan bimbingan tersebut perlu tempat dan perawatan. Namun
bisa tidaknya bahan bimbingan digunakan di lapangan sangat ditentukan oleh
kebijakan kepala sekolah yang berwenang serta guru BK yang berupa kesediaan
dan kemauan untuk menggunakan bahan bimbingan. Tanpa ada kemauan dan
kesediaan untuk menggunakan bahan bimbingan dari kepala sekolah maupun guru
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Dengan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran di atas, maka di
samping memiliki keunggulan, bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa juga memiliki kelemahankelemahan. Berikut dikemukakan kelemahan-kelemahan atau keterbatasanketerbatasan bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan
kemampuan pemilihan karier siswa setelah dilakukan uji efektivitas :
1. Produk ini diterapkan di siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta maka bahan
bimbingan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa ini belum bisa diterapkan pada sekolah-sekolah di
wilayah yang lebih luas dengan subjek yang lebih banyak.
2. Instrumen yang digunakan bukan merupakan alat ukur yang baku, sehingga
memungkinkan munculnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Bahan bimbingan diskusi informasi karier bagi siswa nampaknya belum dapat
diterapkan secara maksimal, karena dengan bahan bimbingan yang
memerlukan teknik diskusi masih harus banyak campur tangan dari guru BK,
apalagi di tempat penelitian tidak ada jam masuk BK.
4. Pengadaan dan pelaksanaan bahan bimbingan diskusi informasi karier untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa memerlukan waktu, tenaga,
dan biaya yang tidak sedikit.
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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pemaknaan terhadap proses dan hasil penelitian
beserta pembahasannya pada bab IV, ada beberapa simpulan yang dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Profil kemampuan pemilihan karier siswa dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Rendahnya penguasaan teori pemilihan karier yang mereka ketahui selama
ini dan sebagian besar siswa kurang mampu mengimplementasikan,
melaksanakan, atau menerapkan teori-teori pemilihan karier dapat dilihat
dari profil awal kemampuan pemilihan karier siswa secara keseluruhan
sebelum mendapatkan layanan diskusi informasi karier melalui pemberian
modul rata-rata berkemampuan sedang dan rendah. Dari 58 siswa yang
diberikan instrumen pengumpul data kemampuan pemilihan karier, hasil
yang diperoleh adalah kemampuan pemilihan karier kategori tinggi
sebanyak tiga siswa atau 5,17 %, nilai sedang sebanyak 30 siswa atau
51,72 %, nilai kategori rendah sebanyak 25 siswa atau 43,11 %, sedangkan
nilai kategori sangat rendah tidak ada atau 0 %. Maka dari itu ke-25 siswa
dijadikan sebagai subjek penelitian untuk dilaksanakan uji efektivitas.
b. Sebagian besar guru-guru BK di dalam pelaksanaan bimbingan dan
konseling kurang memperhatikan layanan bimbingan karier. Padahal
bimbingan karier dalam konteks bimbingan dan konseling sangat penting.
Pada saat awal datang mengadakan studi pendahuluan, sekolah tidak ada
jam masuk BK. Kegiatan bimbingan dan konseling khususnya pelayanan
karier dilaksanakan secara insidental.
2. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan produk bahan diskusi informasi
karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa dalam bentuk
modul. Bahan bimbingan tersebut merupakan media bimbingan karier secara
tertulis yang berisi tugas-tugascommit
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diterima siswa dan mengajarkan kiat-kiat dalam memilih karier dimulai dari
memahami potensi diri, mengenal dunia Perguruan Tinggi di Indonesia,
merencanakan masa depan dalam kaitannya dengan melanjutkan studi ke
Perguruan Tinggi, sampai dengan memecahkan masalah-masalah pemilihan
karier melalui analisis SWOT.
3. Bahan diskusi informasi karier untuk meningkatkan kemampuan pemilihan
karier siswa dinyatakan layak dan diterima setelah melalui revisi. Revisi
dilakukan atas dasar hasil uji ahli dan uji coba terbatas oleh guru-guru BK
SMA Batik 1 Surakarta.
4. Berdasar hasil penilaian ahli, bahan diskusi informasi karier dinyatakan layak
secara rasional dalam arti telah memenuhi aspek tampilan, isi, kemudahan
penggunaan, dan penggunaan bahasa setelah dilakukan revisi/penyempurnaan
struktur, isi modul, serta bahasa maupun tata tulisnya. Penilaian ahli
menunjukkan ternyata rata-rata para ahli berpendapat 24,8 % baik sekali, 55 %
baik; 19,08 % cukup, dan hanya 1,14 % yang menilai kurang. Ini berarti
secara umum telah mencapai tingkat kelayakan yaitu sebesar 79,8 % (berasal
dari 55 % + 24,8 %).
5. Melalui penilaian uji coba terbatas oleh guru-guru BK SMA Batik 1 Surakarta
diperoleh kesimpulan bahwa bahan diskusi informasi karier untuk
meningkatkan kemampuan pemilihan karier dapat diterima/layak sehingga
dapat dilanjutkan untuk dilaksanakan penelitian (uji efektivitas) Guru-guru
BK menilai keterimaan/kelayakan bahan diskusi informasi karier rata-rata
untuk keseluruhan aspek adalah 17,41 % menerima modul dengan baik sekali,
62,7 % dinyatakan baik; 16,91 % cukup, serta 2,98 % kurang. Penilaian guru
BK di sekolah dengan melibatkan empat guru BK menunjukkan bahwa
produk awal yang dibuat dikatakan layak dan diterima di SMA Batik 1
Surakarta sebagai bahan diskusi informasi karier dengan rata-rata persentase
sebesar 80,11 % (berasal dari 62,7 % + 17,41 %).
6. Bahan diskusi informasi karier efektif untuk meningkatkan kemampuan
pemilihan karier dalam kaitannya studi lanjut ke Perguruan Tinggi pada siswa
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uji hipotesis diketahui bahwa N = 25 dengan menggunakan signifikansi 5 %.
Setelah dicari perbedaan mean pre-test dan post-test kemampuan pemilihan
karier secara keseluruhan menggunakan analisis statistik yaitu uji wilcoxon
diperoleh nilai nilai Z sebesar -4,146 dengan (p) 0,000 sangat signifikan, tanda
negatif menunjukkan nilai post-test lebih besar dari pre-test. Maka dapat
disimpulkan bahwa diskusi informasi karier efektif meningkatkan kemampuan
pemilihan karier dalam kaitannya studi lanjut ke perguruan tinggi pada siswa
kelas XI SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.

B. Implikasi Temuan Penelitian
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat dikaji implikasi
/dampak yang dapat ditimbulkan baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka
untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa, yaitu sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan diskusi informasi karier
efektif untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa, di mana
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemilihan karier
pada siswa setelah siswa diberikan layanan diskusi informasi karier melalui
modul.
Layanan diskusi informasi karier merupakan pemberian bimbingan yang
bersifat pemahaman. Diskusi merupakan salah satu teknik bimbingan kelompok
yang mengutamakan proses dinamika kelompok oleh tiga siswa atau lebih.
Informasi-informasi karier yang ada berupa informasi diri sendiri dan informasi
studi lanjut ke perguruan tinggi yang ada tidak diterima begitu saja tetapi perlu
didiskusikan dengan cara menyumbangkan pikiran masing-masing siswa dalam
memecahkan masalah pemilihan karier.
Pemahaman yang diperoleh melalui diskusi informasi karier digunakan
sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar,
mengembangkan cita-cita, dan kemudian memilih karier secara tepat. Berdasarkan
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masa depannya dengan mendiskusikan bersama teman-temannya, bukan asal ikutikutan teman dalam memilih karier.
Selain itu pemberian layanan diskusi informasi karier akan menumbuhkan
sikap positif masing-masing individu dan reaksi secara emosional terhadap proses
diskusi tentang informasi-informasi karier studi lanjut ke perguruan tinggi.
Diskusi informasi karier bagi siswa menjadi materi esensial yang sebaiknya
dimasukkan dalam program layanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan
tujuan siswa memiliki pemahaman tentang berbagai jenis program studi lanjut
yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih berdasarkan kemampuan yang
dimilikinya.

2. Implikasi Praktis
Konsekuensi praktis dari hasil penelitian ini yang perlu ditindaklanjuti
sebagai berikut:
a. Diperlukannya pemberian layanan diskusi informasi karier disertai modul
sebagai panduan untuk meningkatkan kemampuan pemilihan karier siswa.
b. Pemberian informasi tentang studi lanjut yang diberikan secara intensif, terusterusan, dan up to date kepada siswa kurang bermanfaat apabila tidak disertai
dengan mendiskusikan informasi-informasi karier tersebut supaya siswa
mampu memilih karier dengan tepat dan menghindari salah jurusan.
c. Perlu dipertimbangkan untuk diberikan layanan diskusi informasi karier
kepada siswa, mengingat pemilihan karier tidak hanya dipengaruhi oleh
pemberian layanan informasi saja.
d. Setiap sekolah sebaiknya perlu memprogramkan layanan diskusi informasi
karier pada siswa kelas XI sebagai persiapan dini pada program bimbingan
dan konseling menggunakan bahan diskusi informasi karier yang telah
dikembangkan ini.
e. Pemberian layanan diskusi informasi karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi
melalui modul yang diberikan membantu siswa untuk memilih karier masa
depannya.
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f. Menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa memilih karier studi lanjut ke
Perguruan Tinggi bukan hal yang mudah dan sepele.

C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman-pengalaman yang telah
diperoleh selama melaksanakan penelitian, serta melihat kesimpulan dan
implikasi/dampak yang ditimbulkan, maka dapat dikemukakan saran-saran
sebagai berikut :

1. Sekolah
a. Kepala Sekolah
1) Pengembangan fasilitas kepada guru pembimbing untuk kebutuhan
pelaksanaan program layanan BK khususnya layanan diskusi informasi
karier.
2) Pengembangan fasilitas untuk siswa agar siswa mampu mengakses
semua informasi tentang informasi karier.
3) Memasukkan program bimbingan layanan diskusi informasi karier
pada kurikulum belajar siswa kelas XI maupun XII, khususnya pada
penempatan pelaksanaan pemberian layanan diskusi informasi karier.

b. Guru Pembimbing
1) Pemberian bahan diskusi informasi karier dapat meningkatkan
kemampuan pemilihan karier, sehingga disarankan kepada guru
pembimbing supaya memprogramkan layanan bimbingan karier secara
terarah dengan cara mendiskusikan informasi-informasi karier kepada
siswa yang tingkat kemampuan pemilihan kariernya rendah.
2) Guru pembimbing harus mengumpulkan informasi yang digunakan
oleh siswa untuk mempelajari lebih banyak tentang peluang dan
program pendidikan berkaitan dengan studi lanjut sebagai bahan
diskusi.
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3) Bahan-bahan informasi maupun diskusi yang disajikan oleh guru
pembimbing harus relevan dan sesuai dengan siswa di jenjang
pendidikan SMA.
4) Bahwa bahan diskusi informasi karier menolong siswa untuk lebih
banyak menambah kesempatan dalam menata masa depan mereka
dengan pada waktu yang tepat.
5) Siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam
mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan sebagai persiapan
untuk memangku jabatan di masyarakat.
6) Guru memberikan bahan diskusi informasi karier ketika siswa
menjelang kelas XII, mengingat kemampuan pemilihan karier tidak
hanya dipengaruhi oleh pemberian informasi karier saja tetapi juga
penting untuk didiskusikan.
7) Guru pembimbing diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
pemilihan karier siswa dengan melaksanakan layanan diskusi
informasi karier dengan bahan diskusi dalam bentuk modul sebagai
pegangan guru dan siswa supaya hal yang didiskusikan lebih terarah.
8) Faktor-faktor pemilihan karier perlu dipahami dan mendapat perhatian
dalam

upaya

membantu

memudahkan

dan

meningkatkan

perkembangan karier siswa.

c. Siswa
1) Perlunya pemahaman terhadap potensi diri baik tentang kemampuan
akademis, bakat, minat termasuk kelebihan dan kekurangannya.
2) Perlunya siswa mengenal lingkungan tempat pendidikan yang akan
dimasukinya, baik akademis dan non-akademis.
3) Mengembangkan wawasan ke depan untuk memahami tentang tujuan
melanjutkan studi dan memahami tuntutan pekerjaan di masa yang
akan dating sebagai bagian dalam merencanakan masa depan.
4) Pemahaman tentang syarat-syarat pemilihan karier agar mampu
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5) Informasi tentang karier studi lanjut ke Perguruan Tinggi merupakan
gambaran awal bagi siswa untuk menentukan pilihan studi lanjut ke
Perguruan Tinggi. Informasi studi lanjut ke Perguruan Tinggi perlu
mendapat perhatian dari siswa.
6) Siswa mampu berdiskusi dengan baik dengan guru pembimbing untuk
mengolah informasi studi lanjut.

2. Peneliti Selanjutnya
a. Untuk peneliti selanjutnya untuk lebih mencermati alat ukur.
b. Penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan aspek-aspek metodologi.
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