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ABSTRAK 
 

PEMAHAMAN SISWA TENTANG PEMILIHAN KARIR SETELAH 
MENDAPATKAN LAYANAN INFORMASI DI MAN 2 BATUSANGKAR 

(Studi di Kelas XII.IS 1) 
 

Oleh: ROZA SRI WAHYUNI 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman siswa 

tentang pemilihan karir setelah mendapatkan layanan informasi meliputi: 
pemilihan karir pada sub variabel motivasi, pengetahuan, kepribadian, 
kemampuan. Salah satu kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai 
informasi bagi para mahasiswa, dosen, guru, siswa, dan pembaca 
bagaimana pemahaman siswa tentang pemilihan karir di MAN 2 
Batusangkar 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode “Field Research” (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XII MAN 2 
Batusangkar yang berjumlah 256 orang. Sampel pada penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XII IS 1 yang berjumlah 31 Orang di MAN 2 
Batusangkar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa kelas XII 
MAN 2 Batusangkar tentang pemilihan karir sebagian besar siswa paham 
dengan karir yang akan dilanjutkan pada Perguruan Tinggi atau Pekerjaan 
dan masih ada sebagian kecil yang cukup paham dengan faktor motivasi 
yang kurang dari diri individu untuk memilih karir yang akan dipilihnya 
untuk masa depan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
  

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah menciptakan kebijaksanaan dalam pendidikan sebagai 
sarana pengembangan bangsa, meliputi kemanusiaan dan pengembangan 
sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan berkembang pesat di 
berbagai daerah guna mendukung pembangunan bangsa dan negara di masa 
yang akan datang. Melalui pendidikan dapat terkembangkannya segenap 
potensi dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga selaras dengan program 
pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional. 
Pendidikan Nasional akan ditingkatkan menuju pengembangan yang 
berkualitas, kesepadanan kompetensi dasar dalam rangka mewujudkan tujuan 
dibidang pendidikan sekaligus mengantisipasi ketidakmampuan menjawab 
tantangan zaman. 

 Tujuan pendidikan ialah menyediakan lingkungan yang 
memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 
kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan 
berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kebutuhan 
masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut setiap siswa dihadapkan 
dengan berbagai pilihan karir dengan bentuk jurusan. Semua jurusan tersebut 
merupakan pilihan karir siswa, guna mencapai kesuksesan dan kesejahteraan 
hidup di masa depan.  

Keberadaan karir  mampu mengangkat derajat pribadi dalam 
masyarakat, karena dengan memiliki karir yang bagus, individu akan disegani 
oleh orang lain, dan sebaliknya individu yang tidak memiliki karir, akan 
mendapatkan penghargaan yang kurang dari orang lain, padahal pemilihan 
karir sangat penting bagi siswa dalam rangka mempersiapkan dan 
merencanakan secara matang karir dan pekerjaan yang akan dilakukan di 
masa akan datang. 

1 
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Donal E.Super dalam Hadiarni berpendapat bahwa “Karir adalah 
sebagai suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan,jabatan- jabatan, dan kedudukan 
yang mengarah pada kehidupan dunia kerja”.1 maksudnya adalah  karir 
merupakan suatu rangkaian pekerjaan yang dimiliki oleh individu yang 
mengarah pada kehidupan dunia kerja.  

Munandir berpendapat bahwa “Karir erat kaitannya dengan pekerjaan 
dan hal memutuskan karir bukanlah peristiwa sesaat, melainkan proses yang 
panjang dan merupakan bagian dari proses perkembangan individu”.2 Maksud 
dari pendapat diatas adalah karir merupakan suatu hal yang dapat dilakukan 
melalui  proses panjang dari proses perkembangan individu dalam 
kehidupannya. 

Dewa Ketut Sukardi berpendapat bahwa ”Pemilihan karir atau jabatan 
adalah suatu tindakan ekpresif yang memantulkan motivasi, pengetahuan, 
kepribadian, dan kemampuan seseorang”.3 Pemilihan karir merupakan suatu 
tindakan yang dapat dilakukan oleh siswa sesuai dengan minat, bakat, potensi 
yang dimikinya dengan adanya motivasi dan kemampuan diri siswa tersebut. 

Berdasarkan ungkapan diatas pilihan karir menjadi langkah awal 
dalam kehidupan dan pilihan hidup  yang akan ditekuni sampai ajal 
menjemput, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadiarni dan Irman bahwa:   

Karir bagi seseorang siswa adalah pilihan hidup yang akan dilalui 
selama hayat, pilihan terhadap suatu pekerjaan yang tepat sesuai dengan 
bakat, minat dan keahlian. Lahirnya pilihan hidup dalam suatu karir, 
berjalandengan proses yang amat rapi dan terencana serta akan membawa 
kepada kepuasandan kenyamanan dalam menjalaninya.4  

 
Berdasarkan kutipan diatas dipahami bahwa pilihan karir merupakan 

langkah awal yang akan dijalani dalam kehidupan dan pilihan hidup yang 
ditekuni sampai akhir hayat, pilihan karir  yang tepat akan mendapatkan 
pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki sehingga dengan 

                                                
1Hadiarni dan Irman, Konseling Karir, (Batusangkar: STAIN Press, 2009), h.10 
2Munandir, Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikti P2ta, 1996) 
3Dewa Ketut Sukardi, Psikologi Pemilihan Karir (Jakarta: PT RinekaCipta, 1993) h. 5 
4Hadiarni dan Irman, Konseling …, h. 13 
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adanya pilihan karir tersebut akan membentuk kehidupan yang rapi dan 
terencana serta membawa kepada kenyamanan bagi individu dalam 
menjalankannya. 

 Peserta didik memiliki bakat dan minat tersendiri yang dapat 
dikembangkan sebagaimana mestinya. Pengembangan potensi tersebut 
memerlukan situasi dan kondisi yang memadai untuk mencapai tugas 
perkembangan sebagai seorang siswa. Berkaitan dengan hal ini Prayitno 
mengatakan bahwa salah satu tugas perkembangan siswa SMA yaitu 
”Mencapai kematangan dalam pilihan karir yang akan dikembangkan lebih 
lanjut”.5 Maksudnya adalah salah satu perkembangan siswa SMA adalah 
mencapai kematangan dalam memilih karir yang akan dijalaninya dan 
memikirkan untuk masa depan atau kehidupannya lebih lanjut.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat di pahami bahwa tujuan memilih 
karir agar siswa paham dengan karir yang akan dijalaninya. Siswa 
membutuhkan informasi agar tidak terjadinya salah pemahaman dalam 
memilih karir, informasi yang didapatkan melalui layanan informasi. Layanan 
informasi dapat memberikan pemahaman kepada siswa yang memerlukan 
informasi yang bertujuan untuk menentukan arah atau rencana yang 
diinginkannya, Prayitno dan Erman Amti berpendapat bahwa : 

Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada 
individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang 
diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk 
menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan 
demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari 
fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.6 

 
 Senada dengan penjelasan di atas Dewa Ketut Sukardi berpendapat 

bahwa:  
Layanan informasi adalah layanan bimbingan yang memungkinkan 

peserta didik dan pihak lain dapat memberikan pengaruh yang besar 
kepada peserta didik (terutama orang tua) dalam menerima dan memahami 

                                                
5Prayitno, Pelayanan Bimbingan dan Konseling (SMU),(bandung: PT Bima Sumber Daya 

MIPA, 1997) h. 49 
6Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Konseling, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 

1999) h. 259-260 
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informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan 
sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat”.7  

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa layanan 

informasi dapat memberikan pengaruh besar kepada peserta didik dalam 
menerima dan memahami informasiyang dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari- hari bagi pelajar, anggota 
keluarga dan masyarakat. Layanan informasi sangat dibutuhkan oleh peserta 
didik yang bertujuan agar peserta didik mengetahui informasi yang dibutuhkan, 
terutama bagi peserta didik kelas XII yang akan melanjutkan ke pekerjaan atau 
perguruan tinggi yang diminatinya.  

Siswa kelas XII sangat membutuhkan layanan informasi tentang 
pemilihan karir  karena siswa tersebut sudah harus memikirkan untuk masa 
depan yang akan ditempuh, dengan itu siswa harus paham tentang layanan 
informasi karir yang telah dilaksanakan oleh guru BK kelas XII  tentang 
pemilihan karir. Menurut W.J.S Poerwodarminto dalam kamus Bahasa 
Indonesia, pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar 
tentang sesuatu hal”.8 Sedangkan menurut Virlianti dalam Ahmadi dan 
Prasetya juga mengemukakan bahwa pemahaman adalah “konsepsi yang bisa 
dicerna atau dipahami oleh peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang 
dimaksudkan, mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi 
tersebut, serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang terkait”.9 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
mempengaruhi seseorang dalam memahami suatu informasi atau pengetahuan 
adalah faktor dari dalam diri seseorang dan faktor dari luar diri seseorang, yang 
mana selanjutnya informasi atau pengetahuan merupakan faktor yang sangat 
                                                

7Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Di 
Sekolah, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008) hal 61 

8W.J.S Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), 
h.714 

9Ahmadi dan Prasetya, Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam Pembelajaran, 
Tersedia: http://cirukem.org/category/Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam 
Pembelajaran/. Diakses tanggal 4 November 2015 
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menentukan pemahaman seseorang terhadap suatu objek. Maka pemahaman 
siswa terhadap informasi dipengaruhi oleh pengetahuannya terhadap informasi 
yang akan diterima dan yang diperolehnya. 

 Agar terlaksananya layanan informasi secara efektif maka harus 
berpatokan kepada tujuan dari layanan informasi maka materi informasi 
sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan layanan informasi itu 
sendiri. Layanan informasi berisikan materi atau kegiatan sesuai dengan bidang 
layanan yaitu bidang kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga dan 
keberagamaan. 

 Dalam pelaksanaan layanan informasi di sini akan diambil dari satu 
bidang layanan, yaitu bidang karir yang akan membantu siswa dalam 
memutuskan karir yang akan ditempuhnya dan layanan informasi yang 
berhubungan dengan karir. Menurut Jhon Hayes dan Berrie dalam Yeni 
Karneli bahwa: 

Informasi karir adalah informasi yang mendukung perkembangan 
bidang pekerjaan dan berdasarkan informasi itu memungkinkan seseorang 
mengadakan pengujian akan kesesuaian dengan konsep dirinya, lebih 
lanjut dikatakan informasi karir tidak hanya sekedar merupakan objek 
faktual, tetapi sebagai kemampuan psikologi untuk menginformasikan 
informasi itu dikaitkan dengan pilihan dan tujuan hidup masa depan.10 

 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa informasi karir menjadikan 

individu paham akan dunia kerja dan aspek-aspeknya, karena dalam informasi 
karir terdapat fakta-fakta mengenai pekerjaan, jabatan dan karir. Dapat 
dipahami juga bahwa informasi karir merupakan informasi yang diberikan 
kepada siswa untuk merencanakan kelanjutan karirnya dengan 
mempertimbangkan keadaan diri dan lingkungan sehingga memperoleh 
pandangan yang lebih luas mengenai dunia kerja dalam kehidupan sehari-hari 
yang selaras dengan dirinya dan kebutuhan masyarakat.  

 

                                                
10Yeni Karneli, Bimbingan Karir Sebagai Upaya Membantu Siswa Dalam Memasuki Dunia 

Kerja, http://konselingindonesia,Com/index.php?option=content&task=view&id110&itemid 
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Duane Brown dalam Hadiarni dan Irman juga menjelaskan bahwa: 
“Informasi karir merupakan informasi yang terkait dengan dunia kerja yang 
sangat bermanfaat dalam proses perkembangan karir, termasuk di dalamnya 
adalah informasi pendidikan, pekerjaan, seperti ketersediaan pelatihan, hakikat 
kerja dan status pekerja dalam pekerjaan yang berbeda”.11 Maksudnya adalah 
layanan informasi karir merupakan layanan informasi yang akan mendukung 
perkembangan kepada pilihan dan tujuan hidup masa depan. Informasi karir ini 
bertujuan agar siswa dapat memilih mana karir yang sesuai dengan dirinya 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 20 
Oktober 2015 dengan salah satu guru BK yang membimbing di kelas XII MAN 
2 Batusangkar menyatakan bahwa :  

Layanan informasi tentang pemilihan karir telah dilakukan, dari hal 
tersebut sebagian besar siswa melaksanakan materi tersebut dengan tekun 
dan juga ada beberapa siswa yang acuh tak acuh dengan materi pemilihan 
karir dan menganggap bahwa materi ini tidak penting bagi dirinya dan dari 
data yang didapatkan sebelumnya banyak siswa memilih jurusan yang 
tidak berpatokan pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, 
pemilihan karir yang dipilih oleh siswa belum dipahami betul dengan 
keadaan diri, pengetahuan dalam menentukan pilihan tersebut.12  

 
Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang siswa 

kelas XII pada tanggal 21 Oktober 2015 di ruangan belajar siswa pada jam 
istirahat siswa tersebut menyatakan bahwa:  

Mereka mengatakan sudah pernah mengikuti  layanan informasi karir dan 
sebagian dari mereka sudah paham dengan karir yang akan ditempuhnya dan 
juga masih ada yang bingung dengan karir yang akan ditempuhnya karena 
nilai yang diperoleh bagus, jurusan yang diambil bagus, tetapi  orang tua 
tidak mengizinkan siswa tersebut untuk memilih karirnya karena faktor 
ekonomi yang tidak mencukupi dan juga ada siswa yang tidak percaya diri 
dengan bakatnya sendiri, dan menginginkan untuk mengikuti teman- 
temannya dalam memilih karir. 13  

 
 

 
                                                

11Hadiarni dan Irman, Konseling Karir. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2009), 
h.223 

12Rahmawati Wae, Guru Bimbingan dan konseling kelas  XII MAN 2 Batusangkar, 
Wawancara dengan guru BK pada tanggal 20 Oktober 2015 

13, Wawancara dengan siswa kelas XII MAN 2 Batusangkar pada tanggal 21 Oktober 2015 
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Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 
di MAN 2 BATUSANGKAR. Penulis tertarik dengan permasalahan sesuai 
dengan pemilihan karir siswa setelah melaksanakan layanan informasi karir. 
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk ilmiah dengan judul “Pemahaman 
Siswa tentang Pemilihan Karir Pasca Layanan Informasi Karir (Studi di 
Kelas XII IS.1)” 

B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka dapat 

dikemukakaan identifikasi masalah pada penelitian ini, di antaranya: 
1. Pelaksanaan Layanan konseling  dalam meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap pemiliham karir  
2. Pentingnya pelaksanaan layanan konseling dalam meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pemilihan karir yang  akan ditempuhnya. 
3. Pemahaman siswa tentang pemilihan karir setelah mendapatkan layanan 

informasi karir  
4. Peranan konselor dalam pemberian materi tentang pemilihan karir siswa. 

C. Batasan dan Rumusan Masalah 
Agar terfokusnya penelitian ini, maka penulis membatasi 

permasalahan pada pemahaman siswa tentang pemilihan karir pasca layanan 
informasi karir di MAN 2 Batusangkar 

Berdasarkan masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana pemahaman siswa tentang pemilihan karir pasca layanan 
informasi karir di MAN 2 Batusangkar ? 

D. Kegunaan Penelitian  
1. Bagi guru pembimbing sebagai acuan atau sebagai bahan evaluasi dari 

kinerjanya dalam memberikan layanan informasi karir. 
2. Bagi siswa sebagai gambaran efektivitas layanan informasi karir di 

sekolah tersebut. 
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3. Sebagai salah satu persyaratan akademis guna menyelesaikan Studi Strata 
(S1) pada prodi Kependidikan Islam/ Bimbingan dan Konseling di Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 

4. Sebagai bahan masukan untuk guru pembimbing untuk dapat menerapkan 
layanan informasi karir seoptimal mungkin demi menunjang wawasan dan 
kematangan karir siswa. 
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BAB II 
LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR 

 
 
 

 
A. Landasan Teoritis 

1.  Pemahaman 
a. Pengertian Pemahaman 

Peserta didik dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan 
pengetahuan dan pemahaman yang relevan dengan perkembangan 
dirinya. Menurut W.J.S Poerwodarminto dalam kamus Bahasa 
Indonesia, pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya 
mengerti benar tentang sesuatu hal”.1 Virlianti dalam Ahmadi dan 
Prasetya mengemukakan bahwa pemahaman adalah “Konsepsi 
yang bisa dicerna atau dipahami oleh peserta didik sehingga 
mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan cara 
untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat 
mengeksplorasi kemungkinan yang terkait”.2 Jadi pemahaman 
adalah suatu konsep yang bisa dipahami oleh peserta didik agar 
peserta didik menemukan hal atau cara untuk mengungkapkan 
konsepsi yang telah dicerna. 

Lebih lanjut Suharsimi dalam Hafnizar  menyatakan bahwa 
pemahaman (comprehension) adalah: 

Bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, 
menduga (estimates), menerangkan, memperluas, 
menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, 
menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, 

                                                
1W.J.S Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1994),h.714 
2Ahmadi dan Prasetya, Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam Pembelajaran, 

Tersedia: http://cirukem.org/category/Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam 
Pembelajaran/. Diakses tanggal 4 November 2015 

9 
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siswa (klien) diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami 
hubungan yang sederhana diantara fakta–fakta atau konsep.3  

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

pemahaman dapat diartikan yaitu kemampuan seseorang untuk 
mengetahui, memperluas dan menyimpulkan hal-hal yang telah 
diterima peserta didik baik dalam proses belajar mengajar maupun 
tidak dengan berbagai cara yang telah dilakukan peserta didik yang 
bertujuan agar peserta didik dapat memaknai konsep yang telah 
didapatkan dan mampu untuk menerangkan kembali apa yang telah 
didapat.  Pemahaman seseorang akan dipengaruhi oleh seberapa 
besar pengetahuannya terhadap apa yang harus mereka pahami, 
sehingga untuk mengukur tingkat pemahaman seseorang, standar 
yang digunakan untuk mengukur pemahaman seseorang adalah 
pengetahuannya tentang objek yang diteliti. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman. 
 Pada umumnya individu tidak bisa dikatakan paham 

apabila hanya dengan melihat atau mendengarkan saja, namun 
individu  dapat dikatakan paham apabila telah mengerti apa yang 
didapatinya. Pemahaman tentang suatu pengetahuan dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Secara garis besar, Ahmadi dan Prasetya 
membagi faktor-faktor tersebut menjadi dua yaitu “ 1) Faktor dari 
dalam diri terdiri dari kondisi fisiologis dan kondisi psikologis 
meliputi minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan-
kemampuan kognitif , 2) Faktor dari luar diri terdiri dari faktor 
lingkungan dan faktor instrumental”.4 

                                                
3Hafnizar, Pemahaman Guru Pembimbing terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan 

Diri Siswa (Studi di SMA Kabupaten Tanah Datar),.h. 13 
 

4Ahmadi dan Prasetya, Prinsip-Prinsip..., Diakses tanggal 04 November 2015Ahmadi dan 
Prasetya, Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam Pembelajaran, Tersedia: 
http://cirukem.org/category/Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam Pembelajaran/. 
Diakses tanggal 4 November 2015 
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 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memahami suatu 
informasi atau pengetahuan adalah faktor dari dalam diri seseorang  
yang terdiri dari kondisi fisiologis dan kondisi psikologis dan 
faktor dari luar diri seseorang yang terdiri dari faktor lingkungan 
dan faktor instrumental, yang mana selanjutnya informasi atau 
pengetahuan merupakan faktor yang sangat menentukan 
pemahaman seseorang terhadap suatu objek. Oleh karena itu 
pemahaman siswa terhadap informasi dapat diketahui dari konsep 
yang telah di dapatkan melalui layanan informasi yang telah 
diberikan oleh guru pembimbing disekolah.  

Purwanto mengatakan bahwa  faktor yang mempengaruhi 
seseorang dalam memahami informasi atau pengetahuan adalah: 
a)pendidikan, b)Mass media atau informasi, 3)Sosial budaya dan 
ekonomi, 4) Lingkungan, 5) Pengalaman, 6) Usia.5 

Berdasarkan pemaparan di atas dipahami bahwa faktor 
yang mempengaruhi pemahaman seseorang dalam memahami 
informasi atau pengetahuan adalah melalui pendidikan, pendidikan 
merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 
kemampuan siswa di dalam dan luar sekolah dengan pendidikan 
yang tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan 
informasi, baik dari orang lain maupun media, status sosial 
ekonomi seseorang juga berpengaruh pada pengetahuan seseorang.  

Lingkungan juga berpengaruh pada proses masuknya 
pegetahuan dan informasi dengan cara interaksi antara individu 
dengan orang lain dan usia mempengaruhi daya tangkap dan pola 
pikir seseorang, semakin bertambah usia akan semakin bertambah 

                                                
5Purwanto, Pengetahuan dan Faktor yang Mempengaruhi, tersedia: 

http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/pengetahuan-dan-faktor-faktor-yang mem-
pengaruhi/.  Diakses tanggal 6 November 2015  
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pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga dengan hal itu 
pengetahuan yang diperolehnya semakin baik. 

2. Pemilihan Karir 
Perjalanan hidup selalu dihadapkan dengan pilihan. Memilih 

pada dasarnya merupakan suatu upaya dalam menentukan pilihan yang 
didorong oleh keinginan agar tercapainya suatu kesuksesan. Termasuk 
dalam menetukan pilhan masa depan karir yang dijalani. Jika dikaitkan 
dengan karir, maka pilihan karir bertujuan untuk menjalani karir 
dengan tepat, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk 
memudahkan dalam memahami pilihan karir, ada beberapa hal yang 
berkaitan dengan karir diantaranya: 
a. Pengertian Pemilihan Karir 

 
Individu dalam lembaga pendidikan atau sekolah telah 

mampu untuk memikirkan karir yang dilakukan setelah tamat dari 
sekolah dan sudah seharusnya siswa memikirkan karir yang akan 
dijalani dengan cara memilih karir yang sesuai dengan potensi, 
bakat, minat dan mengembangkannya dalam proses pembelajaran. 
Oleh sebab itu siswa lebih memantapkan karir yang akan 
dijalaninya dengan tujuan untuk memperoleh karir yang bagus dan 
baik di masa depan, sebelum siswa memikirkan karir yang 
ditempuhnya, berikut merupakan pengertian karir agar siswa 
memahami sesuai dengan pemahamannya. 

Dewa Ketut Sukardi berpendapat bahwa ”Pemilihan karir 
atau jabatan adalah suatu tindakan ekpresif yang memantulkan 
motivasi, pengetahuan, kepribadian, dan kemampuan seseorang”.6 
Selanjutnya menurut Manrihu pilihan karir yaitu “Suatu proses 
sistematik dimana berbagai data digunakan dan dianalisis atas 

                                                
6Dewa Ketut sukardi, Psikologi …, h. 5 
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dasar prosedur-prosedur yang eksplisit dan hasil-hasilnya 
dievaluasi sesuai dengan yang diinginkan”.7 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 
pemilihan karir adalah suatu  tindakan yang memberi  motivasi, 
pengetahuan, kepribadian, dan kemampuan seseorang dalam 
bertindak lanjut  ke masa depan sesuai dengan bakat, minat, dan 
potensi yang dimiliki nya yang terdapat dalam diri individu sendiri 
untuk mendapatkan hal yang diinginkan dan pilihn karir 
didapatkan dari berbagai data diri sebelumnya  kemudian dianalisis 
atas dasar prosedur yang telah dilakukan dan divaluasi dan 
mendapatkan hasil yang diinginkan berkaitan dengan karir yang 
diminati.  

b. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir 
Setiap pilihan yang akan diambil dan dijalani seseorang 

pasti akan ada hal-hal yang mempengaruhi, terutama dalam 
pemilihan karir karena karir menyangkut jalan hidup seseorang 
maka akan banyak faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan 
karir tersebut. Menurut Dewa Ketut Sukardi ada beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi pemilihan karir  yaitu:  

Faktor dari dalam diri individu yang mempengaruhi 
pilihan karir yaitu: intelelegensi, bakat, minat, sikap, 
kepribadian, nilai, hobi, dan kegemaran, keterampilan, 
penggunaan waktu senggang. Aspirasi pengetahuan sekolah dan 
pendidikan sambungan, pengalaman kerja, pengetahuan tentang 
dunia kerja, kemampuan dan keterbatasan fisik, serta masalah 
yang dari luar individu yaitu kelompok primer dan sekunder.8  
 

Berdasarkan kutipan di atas  dapat di pahami bahwa 
terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan karir 
individu berupa faktor yang ada dalam diri individu diantaranya: 
intelegensi, merupakan kecerdasan individu dalam memahami dan 

                                                
7Mohammad Thayeb Manrihu, Pengantar Bimbingan Konseling,…h.3 
8Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir di Sekolah- Sekolah, (Denpasar: Ghalia Indonesia, 

1984), h. 44 
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menyerap segala materi pelajaran yang diberikan oleh guru, serta 
memiliki bakat yang ada dalam dirinya guna mencapai tujuan yang 
diinginkan. Adanya minat yang dimiliki oleh individu guna untuk 
mendorong individu mencapai tujuan, serta sikap yang baik yang 
ada dalam diri individu, kemudian memiliki kepribadian yang baik 
agar memudahkan diri individu dalam mencapai karir yang 
diinginkan, serta mengetahui nilai-nilai yang ada dalam kehidupan, 
selanjutnya memiliki hobi yang ada dalam dirinya guna 
memudahkan individu dalam mencapai apa yang diinginkan 
dengan baik, serta memiliki berbagai keterampilan dan terakhir 
dapat mempergunakan waktu senggang dengan sebaik-baiknya.  

Faktor yang ada dalam diri individu yaitu anspirasi 
pengetahuan sekolah dan pendidikan sambungan yang mana 
peserta didik harus memiliki pengetahuan tentang sekolah, 
kemudian pengalaman kerja, dan terkadang seseorang yang tidak 
memiliki pengalaman kerja akan sulit untuk mencari pekerjaan 
yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan tentang dunia 
kerja akan minim sekali, kemampuan dan keterbatasan fisik juga 
akan mempengaruhi karir seseorang. 

Adapun faktor individu yang mempengaruhi pilihan karir 
yaitu ”Kelompok primer dan sekunder”.9Kelompok primer 
merupakan kelompok terdekat dengan individu seperti 
keluarga.Sedangkan kelompok sekunder merupakan orang-orang 
yang berada diluar lingkungan keluarga seseorang seperti teman 
sebaya dan guru. 

Charlos Horton Cooley dalam Dwi Narwoko dan Bagong 
Suyanto juga berpendapat bahwa terdapat kelompok primer dan 
sekunder yang akan mepengaruhi pemilihan karir yang dapat 
diuraikan sebagai berikut: 

 
                                                

9Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir…., h. 50 
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a. Kelompok primer 
      Kelompok primer itu berdasarkan tiga tujuan yaitu: 

1. Kondisi-kondisi fisik kelompok primer 
a) Tidak cukup hanya hubungan saling mengenal saja, akan 

tetapi yang terpenting adalah bahwa anggota-anggotanya 
secara fisik harus saling berdekatan; 

b) Jumlah anggotanya harus kecil; 
c) Hubungan anggotanya agak permanen. 

2. Sifat-sifat hubungan primer 
a) Sifat utama hubungan primer, yaitu adanya kesamaan 

tujuan diantara para anggotanya yang berarti bahwa 
masing-masing individu mempunyai keinginan dan sikap 
yang sama dalam usahanya mencapai tujuan, serta salah 
satu pihak harus rela berkorban demi kepentingan pihak 
lain; 

b) Hubungan primer ini harus secara suka rela, sehingga 
pihak yang bersangkutan tidak merasakan adanya 
penekanan-penekanan, melainkan semua anggota akan 
merasakan adanya kebebasan; 

c) Hubungan primer bersifat dan juga inklusif, artinya 
hubungan yang diadakan itu harus melekat pada 
kepribadian seseorang dan tidak dapat digantikan oleh 
orang lain dan bagi mereka yang mengadakan hubungan 
harus menyangkut segala pribadinya. 

3. Kelompok-kelompok yang konkret dan hubungan primer.10 
 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

kelompok primer menunjukan adanya hubungan yang lebih dekat 
dengan anggotanya. Anggota dari kelompok primer saling 
mengenal dan memiliki kedekatan personal yang memiliki 
kesamaan tujuan dan saling menolong dalam mewujudkan tujuan 
tersebut. Kedekatan kelompok ini akan menunjang keberhasilan 
yang diharapkan antara anggota kelompok yang ada. Mampu untuk 
saling terbuka satu sama lain dalam mempererat hubungan yang 
lebih dekat dan mampu memunculkan ide-ide yang sesuai dengan 
kondisi yang ada dalam anggota kelompok.  

 

                                                
10Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Surabaya: 

Media Group, 2004), h.26 
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Berdasarkan kondisi-kondisi dan sifat-sifat yang terdapat 
dalam kelompok primer ini akan sangat mempengaruhi orang 
dalam pemilihan karirnya. Kelompok primer memiliki peranan 
yang sangat penting terhadap pemilihan karir seseorang karena 
kelompok primer akan menunjang, memberi dukungan atau 
motivasi kepada individu tersebut. 
b. Kelompok sekunder 

Kelompok sekunder yang dapat mempengaruhi pilihan karir 
siswa adalah didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu 
yang mewarnai aktifitas, dan gerak-gerik kelompok itu. 
Ciri-ciri kelompok sekunder yaitu: 
1) Jumlah anggotanya yang banyak, sehingga anggota tidak 

saling mengenal. 
2) Hubungan renggang dimana anggotanya tidak perlu saling 

mengenal secara pribadi. 
3) Sifatnya tidak permanen. 
4) Hubungan cendrung pada hubungan formal.11 

 
Kutipan di atas  dipahami bahwa yang termasuk kedalam 

ciri-ciri kelompok sekunder diantaranya yaitu, jumlah anggotanya 
banyak, oleh karena anggotanya yang terlalu banyak tersebut 
membuat sulitnya untuk mengenal satu sama lainnya, selanjutnya 
memiliki hubungan yang kurang akrab sehingga tidak saling 
mengenal secara pribadi, dan hubungan diantara mereka cenderung 
dalam hubungan yang formal. Keberadaan kelompok sekunder ini 
tidak tergantung pada hubungan pribadi secara akrab, meskipun 
hubungan antara anggota tetap ada. Kelompok sekunder yang 
dapat mempengaruhi pilihan karir banyak siswa mengikuti atau 
terpengaruh oleh teman sebaya. 

 
 
 

                                                
11Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi…., h.27 
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c. Strategi Pemilihan Karir 
Pemilihan karir merupakan suatu hal yang sulit bagi 

individu, akan lebih sulit apabila individu tersebut ragu-ragu dalam 
menentukannya, sehingga individu tersebut tidak bisa melakukan 
pilihannya. Menurut Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made Sumiati 
pengambilan keputusan yaitu “Suatu proses dimana individu 
mengadakan suatu seleksi dari dua kemungkinan pilihan atau 
lebih”.12 Pendapat di atas penulis memahami untuk mengambil 
suatu keputusan individu harus membuat pilihan dan menyeleksi 
dari beberapa pilhan yang ada. 

Esensi dari pengambilan keputusan adalah proses penentuan 
pilihan, dalam menetukan pilihan banyak individu yang ragu atau 
merasa kesulitan, Mamat Supriyatna menjelaskan strategi dalam 
pengambilan sebuah keputusan yang didalamnya dibahas tentang, 
“Tipe strategi pengambilan keputusan, mengantisipasi sebuah 
pilihan dan tahapan pengambilan keputusan”13 
a. Strategi Pengambilan Keputusan  

Menurut Dinklage dalam Mamat Supriyatna ada delapan 
tipe strategi pengambilan keputusan diantaranya: 
1) Tipe Delaying, yaitu pada prinsipnya strategi merupakan 

salah satu model penangguhan atau semacam prokrasinasi, 
individu memutuskan keputusan dalam waktu yang lama. 

2) Tipe Fantalistic, yaitu tipe ini yang tidak menentukan pilihan 
individu dalam tipe ini tidak melakukan tehadap pilihan-
pilihan yang ada. 

3) Tipe Complien, yaitu tipe strategi ini terjadi jika seseorang 
mengalah pada rencana pihak lain yang telah membuat 
keputusan untuknya. 

4) Tipe Paralytic, yaitu tipe ini terjadi ketika seseorang sangat 
takut atau sangat cemas untuk membuat suatu keputusan. ia 
merasa tidak mampu untuk membuat keputusan, ia mungkin 
merasa tertekan atau didesak oleh dirinya atau orang lain 

                                                
12Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made Sumiati, Panduan Perencanaan Karir, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1993), h.63 
13Mamat Supriyatna, Layanan Bimbingan Karir di Sekolah Menengah, (Bandung: 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2009) h.38 
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untuk membuat keputusan, tapi takut oleh konsekuensi 
terhadap keputusan yang diambilnya;  

5) Tipe Intutif, tipe ini yaitu membuat keputusan berdasarkan 
perasaan diri pada pemikiran, keputusan ini tepat tapi tidak 
disertai atas hasil analisis keunggulan diri seperti bakat, 
kemampuan, minat dan lain-lain;  

6) Tipe Impulsive, yaitu proses pengambilan keputusan yang 
tidak mempertimbangkan alternative lain pada tipe ini 
individu langsung mengebu-ngebu ingin langsung 
mengambil keputusan tersebut;  

7) Tipe Organizing, yaitu strategi pengambilan keputusan yang 
hasilnya menyakitkan atau membuat orang kepayahan 
dikarenakan individu kurang memiliki informasi yang 
lengkap tentang keputusan yang diambilnya;  

8) Tipe Planful, yaitu membuat perencanaan ketika mengambil 
keputusan.14 

 
Berdasarkan kutipan di atas dapat penulis pahami dari 

beberapa tipe dalam pengambilan keputusan, pada tipe delaying, 
ada individu yang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam 
mengambil keputusan pada karir atau menetukan sebuah pilihan. 
Pada tipe fantalistic individu tidak menentukan pilihan, tetapi 
melakukan pilihan karir terhadap pilihan – pilihan yang ada, 
berbeda lagi denga tipe complien, orang lain yang menentukan 
pilihannya. Sedangkan pada tipe paralystic, individu takut dalam 
suatu keputusan atau pilihan karir yang telah di pilih, karena 
tertekan dengan dirinya dan orang lain. Selanjutnya tipe intutif 
individu akan merasa tidak puas setelah mengambil keputusan 
dalam memilih karirnya, tidak disertai dengan analisis keunggulan 
diri seperti bakat dan kemampuannya. 

Selanjutnya tipe impulsive, pada tipe ini individu tidak 
memikirkan akibat terlebih dahulu. Dalam tipe ini individu 
langsung mengambil keputusan tanpa memikirkan terlebih dahulu. 
Tipe organizing yaitu dengan tipe ini individu akan merasa akibat 
dari keputusan yang diambil, karena kurangnya informasi tentang 

                                                
14Mamat Supriyatna, Layanan Bimbingan Karir..., h. 39 
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keputusan karir  yang diambilnya, tipe yang terakhir yaitu Planful, 
individu yang membuat perencanaan sebelum mengambil 
keputusan terhadap karir yang dipilihnya. 
b. Mengantisipasi Suatu Pilihan  

Mengantisipasi suatu pilihan merupakan proses 
mengarahkan individu pada pilihan yang tepat dengan 
mempertimbangkan segala resiko yang akan muncul nantinya. 
Menurut Tiedemandan O’Hara yang dikutip oleh Sharf dalam 
Mamat Supriyatna membagi antisispasi dalam membuat 
keputusan menjadi empat yaitu: 

1) Ekplorasi yaitu penjajakan terhadap kemungkinan alternative 
keputusan yang akan diambil 

2) Kristalisasi yaitu merupakan sebuah stabilasi dan represintasi 
berpikir, pemikiran mulai terpadu dan teratur. Keyakinan atas 
pilihan yang akan diambil menguat dan alternative pilihan 
semakin tepat 

3) Pemilihan yaitu perkembangan dari kristalisasi, pemilihan 
terjadi dan individu percaya atas pilihannya 

4) Klarifikasi yaitu ketika seseorang telah melakukan pilihan dan 
ada terdapat keganjalan dari pemilihannya itu maka individu 
melakukan ekplorasi kembali dan melakukan alternative yang 
terbaik. 15 

 
Proses dalam pengambilan keputusan itu dimulai dari 

eksplorasi yaitu penjajakan terhadap kemungkinan alternative 
keputusan yang akan diambil kemudian setelah eksplorasi 
dilakukan lah kristalisasi yaitu sebuah stabilasi berfikir 
maksudnya adalah keyakinan atas pilihan yang akan diambil 
menguat dan alternative pilihan semakin tepat  dan adapun 
pemilihan yaitu perkembangan dari kristalisasii, pemilihan 
terjadi dengan adanya kepercayaan atas pilihan yang telah 
dipilih   dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang 
terkait terhadap keputusan tersebut, selanjutnya disatukan 
pemikiran dan perasaannya terhadap suatu pilihan, ketika 

                                                
15Mamat Supriyatna, Layanan Bimbingan Karir .., h. 41-42 
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pilihan yang ditentukan individu sudah jelas, pilihan itu 
ditinjau kembali untuk menjadikan pilihan itu semakin tepat. 

c. Tahap Pengambilan Keputusan  
Berdasarkan pandangan Asosiasi Psikologi Amerika, 

menurut Sharf yang dikutip oleh Mamat Supriyatna menjelaskan 
sekuensi pengambilan keputusan, yang lebih dikenal dengan 
tahapan pengambilan keputusan karir yaitu: 1) Mengidentifikasi 
dan menstrukturkan suatu keputusan, 2) Identifikasi aspek aspek 
yang relevan, 3) Meningkatkan aspek-aspek penting, 4) 
Identifikasi aspek yang paling penting yang dapat diterima,  5) 
Membuat pekerjaan yang karakteristiknya tidak sesuai dengan 
aspek yang diterima, 6) Alternatife untuk diekplorasi lebih 
jauh.16 

Berdasarkan kutipan dipahami bahwa tahap pengambilan 
keputusan karir yaitu terlebih dahulu harus memiliki keterangan 
sebanyak mungkin tentang karir yang akan dipilih untuk 
memudahkan mengambil suatu keputusan karir yang dipilih, 
serta memiliki tentang aspek-aspek tentang karir yang paling 
penting untuk memudahkan penerimaan dalam dalam karir yang 
dipilih, dan memiliki pemikiran yang lebih jauh untuk 
pengembangan karir untuk kedepan agar lebih maju lagi dimasa 
depan. 

d. Upaya Guru Pembimbing dalam Membantu Pemilihan Karir 
Ada banyak hal yang mempengaruhi pemilihan karir dan 

dalam memilih karir juga terdapat beberapa tahap sampai 
seseorang benar-benar matang dalam memilih karir. Karir yang 
telah dipilihnya melalui beberapa tahap tersebut  tentunya akan 
tetap mendapat berbagai kendala, guru BK pada dasarnya memiliki 
peranan yang penting dalam memberikan layanan menyangkut 

                                                
16Mamat Supriyatna, Layanan Bimbingan  Karir …., h.42 
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upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan 
dan kendala yang dialami siswa, agar siswa benar-benar dapat 
memilih karir yang sesuai. 

Menurut penerapan teori trait and factor banyak hal yang 
dapat dilakukan oleh guru pembimbing dalam membantu 
pemilihan karir. Secara garis besar ada empat langkah kerja yang 
dapat diterapkan oleh guru BK, yaitu: 

a. Membantu siswa/pencari kerja untuk mendapatkan berbagai 
informasi karir dan persyaratan-perrsyaratan yang mesti 
dimiliki oleh klien yang akan menekuni sebuah pekerjaan 

b. Melihat kondisi diri dan berbagai potensi yang dimiliki oleh 
klien ataupun siswa secara umum, dengan pemanfaatan tes 
psikologi dan non tes 

c. Membimbing dan membantu siswa/calon mahasiswa dalam 
memilih jurusan yang tepat sesuai dengan potensi diri dan 
dunia kerja yang akan dilaluinya 

d. Mencari dan menentukan problem solving terhadap persoalan 
yang ada baik pada diri siswa. Mahasiswa ataupun karyawan 
yang sedang bekerja.17 

 
  Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 
beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru BK dalam 
memberikan upaya-upaya yang diberikan untuk membantu siswa 
dalam memilih karir, konselor berupaya membantu siswa untuk 
mendapatkan berbagai informasi menyangkut karir dan 
persyaratan-persyaratan yang mesti dimiliki siswa yang akan 
menekuni sebuah pekerjaan, guru BKdalam hal ini harus memiliki 
wawasan yang luas agar dapat memberikan informasi sesuai 
dengan kebutuhan siswa. 

Selanjutnya guru BK dapat melihat kondisi diri siswa, dapat 
menggali potensi yang dimiliki oleh siswa agar siswa dapat 
memilih karir yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh 
karena itu,   guru BK dapat memanfaatkan tes psikologi dan non tes 
untuk mengungkap bakat dan potensi siswa. Guru BK juga 

                                                
17Hadiarni dan Irman, Konseling…., h.97 
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berperan dalam membimbing dan membantu siswa dalam memilih 
jurusan yang sesuai dengan potensi dirinya agar siswa benar-benar 
menjalani karir yang dipilih dengan senang. 

Guru BK juga berperan dalam mencari dan menentukan 
problem solving terhadap persoalan yang ada dan dapat diartikan 
bahwa dalam pemilihan karir peserta didik pasti mendapat berbagai 
kendala dalam memilih karir, oleh karena itu guru BK berperan 
dalam membantu siswa mencari pemecahan masalah dalam 
pemilihan karir tersebut. Keberhasilan siswa dalam menentukan 
dan memilih karir sangatlah ditentukan dari kemampuan guru BK 
memberikan gambaran dan memberikan keyakinan pada siswa 
tentang kemampuan dan potensi yang dimiliki serta mampu 
mengarahkan siswa menuju karir yang sesuai dengan 
kemampuannya tersebut. Dalam memberikan keyakinan dan 
munculnya kepercayaan siswa terhadap guru pembimbing 
setidaknya guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perlakuan terhadap siswa sebagai individu yang memiliki 
potensi untuk berkembang dan maju serta mampu 
mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri 

b. Sikap positif dan wajar 
c. Perlakuan terhadap siswa secara hangat, ramah, rendah hati, 

menyenangkan  
d. Pemahaman siswa secara empatik 
e. Penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu  
f. Penampilan diri secara apa adanya 
g. Kekongkritan dalam menyatakan diri  
h. Penerimaan siswa apa adanya  
i. Perlakuan siswa secara premisive. Kepekaan terhadap perasaan 

yang dinyatakan oleh siswa dan membantu siswa menyadari 
dari perasaan itu 

j. Penyesuaian diri terhadap keadaan khusus.18 
 
 
 

                                                
18Machfud Herman: Bimbingan Konseling, Peran Bimbingan Karir, Peran Bimbingan 

Konseling, tersedia: http//konseling-indonesia.dom.hmtl  
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Berdasarkan pendapat di atas  dipahami kemampuan guru 
BK dalam memilih karir siswa harus diperhatikan beberapa hal 
yaitu perlakuan terhadap siswa sebagai individu yang memiliki 
potensi untuk berkembang dan maju serta mampu mengarahkan 
dirinya sendiri untuk mandiri. Guru BK juga dapat membantu 
siswa untuk bersikap positif dan wajar dalam memilih karir, 
perlakuan terhadap siswa secara hangat, ramah, rendah hati, 
menyenangkan agar siswa merasa diperhatikan, pemahaman siswa 
secara empirik, memberikan penghargaan terhadap martabat siswa, 
menampilkan diri secara asli dihadapan siswa, menerima siswa apa 
adanya, dan penyesuaian diri terhadap keadaan khusus. 

Kesadaran bahwa tujuan pengajaran bukan terbatas pada 
penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran saja, melainkan 
menyangkut pengembangan siswa menjadi individu yang lebih 
dewasa tergantung pelaksanaan guru BK mengarahkan siswa 
ketempat yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa 
tersebut. Menurut Dewa Ketut Sukardi, upaya konselor dalam 
membantu siswa terhadap pemilihan karir yaitu membimbing 
siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir 
terdapat pada bimbingan karir dalam bimbingan konseling. Bidang 
ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut: 

a. Pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan 
kecendrungan karier yang hendak dikembangkan. 

b. Pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, 
khusu karier yan dikembangkan. 

c. Orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha 
memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

d. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih 
tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak 
dikembangkan.19 

 
 

                                                
19Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan…, h.41-42 
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Penulis memahami upaya yang dilakukan oleh konselor di 
sekolah adalah membantu membimbing siswa dalam proses 
pemilihan karir salah satunya memberikan layanan informasi karir 
agar siswa mendapatkan pemahaman terhadap karir yang tepat dan 
bisa dikembangkan secara optimal, setelah itu siswa mantap 
dengan informasi karir tersebut berkelanjutan siswa mampu 
menggambarkan dunia kerja dan penghasilan yang akan dia 
peroleh dimasa yang akan datang dan memiliki kemampuan 
mengenal karir di pendidikan yang lebih tinggi 

e. Tujuan Pemilihan Karir 
Untuk mengetahui karir yang akan dipilih oleh siswa perlu 

dilakukannya bimbingan karir antara guru dengan siswa khusunya 
kelas XII, dan dalam pemilihan karir terdapat tujuan dari 
bimbingan karir  lebih menitikberatkan kepada layanan yang 
mengarah untuk persiapan menuju masa depan. Perkembangan 
karir dewasa ini begitu pesat sehingga bimbingan karir harus 
senantiasa mencari informasi terbaru tentang karakteristik 
pekerjaan atau karir yang sedang berkembang.  

Melalui bimbingan karir sebagai suatu proses diharapkan 
mampu menciptakan sikap kemandirian siswa dalam menentukan 
pilihan karir yang sesuai dengan keadaan diri dan kemampuannya. 
Karena melalui bimbingan karir inilah siswa dapat mengetahui 
kondisi diri dan dan informasi lingkungan karir yang diperlukan 
bagi dirinya untuk merencanakan karir yang memberikan tingkat 
kepuasan kerja yang diharapkan. Secara umum tujuan bimbingan 
Karir dan Konseling adalah sebagai berikut:  

1) Memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan 
kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan, 2) Memiliki 
pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang 
menunjang kematangan kompetensi kerja, 3) Memiliki sikap 
positif terhadap dunia kerja.  Maksudnya ingin bekerja dalam 
bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal 
bermakna bagi dirinya, dan sesuai dengan norma agama, 4) 
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Memahami relevansi kompetensi belajar (kemampuan 
menguasai pelajaran) dengan persyaratan keahlian atau 
keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya 
masa depan.20 
 

Berdasarkan pendapat di atas dipahami bahwa tujuan 
pemilihan karir dalam bimbingan karir adalah siswa dapat 
memahami kemampuan diri dan bakat yang dimiliki terkait dengan 
pekerjaan dan perguruan tinggi, memiliki pengetahuan tentang 
pemilihan karir yang diinginkan, bersikap positif terhadap 
pemilihan karir. Pemilihan karir juga bertujuan untuk memahami 
kemampuan siswa dalam menguasai pelajaran yang berkaitan 
dengan pemilihan karir dan memiliki keahlian terhadap karir yang 
akan dipilihnya untuk masa depan. 

3. Layanan Informasi Karir 
a. Pengertian Layanan Informasi Karir 

Informasi sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam 
membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Layanan 
informasi dapat membekali peserta didik dalam proses 
pengembangan dirinya,  Pengembangan diri yang dimaksud adalah 
pengembangan diri dalam pengembangan pribadi, sosial, kegiatan 
belajar, karir atau jabatan, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan 
beragama. 

Layanan informasi merupakan suatu layanan bimbingan dan 
konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan 
memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta 
didik. Menurut Prayitno dan Erman Amti, “Secara umum layanan 

                                                
20 Aniendriani, Tujuan Bimbingan Karir,Tersedia: 

http://aniendriani.blogspot.com/2011/03/tujuan-bimbingan-karir-dan-konseling.html.  Pada 
tanggal 2 Maret 2016 
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informasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-
individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan 
untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, untuk menentukan arah 
suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki”.21 

Pendapat di atas dapat dipahami  bahwa layanan informasi 
sangat dibutuhkan oleh peserta didik agar peserta didik memiliki 
pemahaman tentang hubungan pribadi antara individu dengan 
individu lainnya dan hal-hal penting tentang berbagai hal seperti 
social, kegiatan belajar dan arah tujuan atau rencana yang 
dikehendaki. Layanan informasi tentang pengembangan pribadi, 
sosial, kegiatan belajar dan kehidupan beragama, disuatu lembaga 
juga memberikan layanan informasi tentang karir. Secara umum 
istilah informasi karir terdiri dari dua kata yaitu informasi dan karir. 
Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan bahwa “Informasi 
merupakan pemberian perhatian, pengetahuan dan pemahaman 
tentang suatu hal yang harus diketahui”.22 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa 
informasi karir adalah pemberian pengertian dan pemahaman kepada 
siswa tentang dunia kerja yang akan dipilih oleh siswa setelah 
mereka menamatkan studinya.Menurut Jhon Hayes dan Berrie dalam 
Yeni Karneli bahwa: 

Informasi karir adalah informasi yang mendukung 
perkembangan bidang pekerjaan dan berdasarkan informasi itu 
memungkinkan seseorang mengadakan pengujian akan 
kesesuaian dengan konsep dirinya, lebih lanjut dikatakan 
informasi karir tidak hanya sekedar merupakan objek faktual, 
tetapi sebagai kemampuan psikologi untuk menginformasikan 
informasi itu dikaitkan dengan pilihan dan tujuan hidup masa 
depan.23 

                                                
21Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: RinekaCipta, 

1999), h. 259-260 
22Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modren English 

Press, 1994), h. 576 
23Yeni Karneli, Bimbingan Karir sebagai Upaya Membantu Siswa dalam Memasuki 

DuniaKerja,online 
tersedia:http://konselingindonesia,Com/index.php?option=content&task=view&id110&itemid 
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Kutipan di atas menjelaskan bahwa informasi karir 
menjadikan individu paham akan dunia kerjanya berdasarkan kepada 
informasi yang didapat peserta didik, karena dalam informasi karir 
terdapat fakta-fakta mengenai pekerjaan, jabatan dan karir.Duane 
Brown dalam Hadiarni dan Irman berpendapat bahwa:   

Informasi karir merupakan informasi yang terkait 
dengan dunia kerja yang sangat bermanfaat dalam proses 
perkembangan karir, termasuk di dalamnya adalah informasi 
pendidikan, pekerjaan, seperti ketersediaan pelatihan, hakikat 
kerja dan status pekerja dalam pekerjaan yang berbeda.24 
 

Pendapat di atas dapat diketahui  bahwa informasi karir 
merupakan informasi yang akan mendukung perkembangan kepada 
pilihan dan tujuan hidup masa depan, serta membantu siswa 
memahami dirinya sendiri, dunia kerja sehingga siswa mampu 
memilih karir sesuai dengan bakat, minat, serta keahlian yang 
mereka miliki melalui layanan informasi. Layanan informasi 
merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang 
memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai 
informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 
pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik.  

Menurut Prayitno dan Erman Amti ada tiga alasan mengapa 
pemberian informasi perlu diselenggarakan: 
1) Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang 

lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, 
jabatan, maupun sosial budaya. 

2) Memungkinkan individu dapat menetukan arah hidupnya 
“kemana ia pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan arah 
hidup adalah apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus 
dilakukan serta bagaiman bertindak secara kreatif dan dinamis 
berdasarkan atas informasi-informasi yang ada itu. 

3) Setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawakan 
pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-

                                                
24Hadiarni dan Irman, Konseling…,h.223 
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beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing 
individu.25 

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

pemberian layanan informasi perlu diselenggarakan yaitu untuk 
membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang 
lingkungan, memungkinkan individu untuk dapat menentukan arah 
hidupnya dan juga sangat berperan dalam membentuk kepribadian 
individu dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Tujuan Layanan Informasi Karir 
Layanan informasi karir merupakan suatu layanan informasi 

yang mendukung perkembangan kepada pilihan dan tujuan hidup 
masa depan. Layanan informasi juga dapat membantu siswa 
memahami dirinya sendiri, dunia kerja sehingga siswa mampu 
memilih karir sesuai dengan bakat, minat, serta keahlian yang 
mereka miliki, didalam proses pelayanan konseling masing-masing 
pelayanan yang diberikan oleh konselor tentu memiliki tujuan 
masing-masing, begitu juga dengan layanan informasi karir tentu 
memiliki tujuan.  

Adapun tujuan layanan informasi karir di sekolah adalah 
untuk memberikan informasi kepada siswa dalam memahami dirinya 
dan lingkungannya. Layanan informasi karir disekolah juga 
bertujuan agar siswa mampu bersikap  dalam pengambilan 
keputusan sendiri, perencanaan dan pengarahan kegiatan-kegiatan 
yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan 
rasa kepuasan terhadap siswa tersebut melalui layanan informasi. 

Secara umum tujuan  layanan informasi (info) adalah 
dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi 
tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta layanan untuk 
kepentingan sehari-hari dalam rangka perkembangan dirinya, 

                                                
25Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar…, h. 260 
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Selanjutnya Tohirin menjelaskan bahwa layanan informasi 
bertujuan: 

 Agar individu (siswa) mengetahui dan menguasai informasi 
yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-
hari dan perkembangan dirinya. Selain itu, apabila merujuk 
kepada fungsi pemahaman, layanan informasi bertujuan agar 
individu memahami berbagai informasi dapat digunakan untuk 
mencegah timbulnya masalah, pemecahan suatu masalah, untuk 
memelihara dan mengembangkan potensi individu (peserta 
layanan) yang bersangkutan membuka diri dalam 
mengaktualisasikan hak-haknya.26 

 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Layanan informasi 

dapat membantu siswa memperoleh informasi baru yang 
bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Siswa mampu 
mengaktualisasikan diri dengan informasi yang diperolehnya serta 
mampu memahami berbagai informasi untuk mencegah timbulnya 
masalah, pemecahan suatu masalah untuk memelihara dan 
mengembangkan potensi diri. Dewa Ketut Sukardi juga 
menyatakan: 

Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu 
dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai 
hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan 
mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota 
keluarga dan masyarakat.pemahaman yang diperoleh melalui 
layanan informasi, digunakan sebagai bahan acuan dalam 
meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan 
cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, dan 
mengambil keputusan.27 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dipahami bahwa layanan 

informasi bertujuan membantu klien  agar memperroleh 
pemahaman dan memberikan wawasan yang luas, kemudian 
membekali klien dengan berbagai pengetahuaan yang dibutihkan 
klien dalam hidupnya. Kemudian Secara umum, tujuan layanan 
informasi karir di sekolah adalah untuk membantu dan 

                                                
26Tohirin, Pengantar…, h. 147-148 
27Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan karir…, h. 32-33 
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mengembangkan pengetahuan para siswa agar memperoleh 
pemahaman diri dan pengarahan diri dalam proses mempersiapkan 
diri untuk bekerja dan berguna dalam masyarakat. Petunjuk 
Pelaksanaan Karir dalam Bimo Walgito dijelaskan bahwa tujuan 
bimbingan  karir itu adalah: 
a. Dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang 

berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengenai 
kemampuan, minat, bakat, sikap, cita-citanya. 

b. Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya 
dan yang ada dalam masyarakat.  

c. Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan 
potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis 
pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang 
tertentu, memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang 
dengan masa depannya. 

d. Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang 
disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan serta 
mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan tersebut. 

e. Dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan 
kehidupannya yang serasi yang sesuai.28 

 
Penjelasan di atas dijelaskan bahwa  informasi karir yang 

diselenggarakan di sekolah bertujuan agar dapat membantu  siswa 
dalam menilai dan memahami dirinya terutama mengenai potensi-
potensi dasar, sikap, minat, kecakapan, dan cita-cita serta 
mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan 
potensi dan keahliannya.  Siswa juga mampu menemukan 
permasalahan dalam karir yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri 
dan memiliki sikap yang positif dan sehat terhadap dunia kerja, 
memahami hubungan  dari usaha sekarang dengan masa depannya 
dan mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan 
untuk suatu bidang pekerjaan tertentu. 

Dewa Ketut Sukardi mengemukakan tujuan  informasi karir 
di sekolah yaitu:  

                                                
28Bimo Walgito, Bimbingan Konseling (Studi dan Karir), (Yogyakarta: Andi 2005),  h.202-

203 
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a. Agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya 
sendiri (self concept), 

b. Agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia 
kerja. 

c. Agar siswa dapat mengembangkan sikap dan menilai diri sendiri 
dalam menghadapi pilihan lapangan kerja serta dalam persiapan 
memasukinya. 

d. Agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar 
mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai 
dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Dalam 
mengambil keputusan tentang jabatan/karir yang dikehendaki 
dengan potensi-potensi pribadi yang dimiliki, yang dilaksanakan 
secara rasional dan realitis.Langkah-langkah yang bisa dilalui 
yaitu dengan cara: 1) Mengumpulkan informasi, klasifikasi 
jabatan, analisis jabatan, pemahaman tentang berbagai faktor 
yang mempengaruhi karir; 2) Pemahaman tentang potensi-
potensi diri pribadi termasuk bakat, minat, pengetahuan, 
keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai; 3) Melakukan pilihan 
pekerjaan atau jabatan yang bersifat sementara; 4) 
Merencanakan langkah-langkah yang perlu ditempuh sebagai 
suatu persiapan untuk memasuki pekerjaan yang dipilih 
termasuk melanjutkan studi sambungan, kursus-kursus; 5) 
Berusaha untuk menanbah pengetahuan tentang perkembangan 
dunia kerja, kebutuhan masyarakat terhadap tenaga kerja. 

e. Agar siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting 
dalam pekerjaan terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja 
sama, berprakarsa dan sebagainya.29 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari informasi karir merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui 
dan memahami diri, apa yang ada dalam dirinya sendiri dengan 
baik, serta memahami dengan baik pekerjaan apa saja yang cocok 
dengan potensi dan keahlian yang dimilikinya.Selanjutnya 
beberapa tujuan di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari informasi 
karir di sekolah yaitu agar siswa memperoleh gambaran tentang 
berbagai jenis pekerjaan atau karir di masyarakat yang dapat 
dimasukinya dan mengetahui tentang jenis-jenis kemampuan atau 
keterampilan yang dituntut untuk masing-masing pekerjaan serta 

                                                
29Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir di Sekolah-Sekolah, (Denpasar: Ghalia 

Indonesia,1995), h. 32-34 
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latihan yang diadakan untuk mengembangkan masing-masing 
kemampuan atau keterampilan yang ada. 

Sedangkan menurut Prayitno tujuan dari pemberian informasi 
karir di sekolah yaitu:   
1. Membekali indivindu dengan berbagai pengetahuan tentang 

lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, 
jabatan maupun sosial budaya. 

2. Memungkinkan indivindu dapat menentukan arah hidupnya 
“kemana ia ingin pergi”. 

3. Setiap indivindu adalah unik, keunikan itulah yang akan 
membawa pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang 
berbeda-beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian 
masing-masing indivindu.30 

 
Tujuan di atas dipahami  bahwa membekali individu dengan 

berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan 
sekitar, pendidikan, jabatan maupun sosial budaya.Tujuan dari 
layanan informasi karir yang penulis maksud adalah agar peserta 
didik mendapatkan pengetahuan yang baru tentang pendidikan, 
jabatan, sosial budaya, karir, pekerjaan, dan tuntutan hidup masa 
depannya. 

Selanjutnya individu dapat menentukan arah hidupnya 
“kemana ia ingin pergi”.Tujuan dari layanan informasi karir yang 
penulis maksud yaitu agar peserta didik dapat mengambil keputusan 
kemana arah hidupnya, yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi 
yang ia miliki dan setiap indivindu adalah unik, keunikan itulah yang 
akan membawa pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak 
yang berbeda-beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian 
masing-masing individu. Tujuan dari layanan informasi karir yang 
penulis maksud adalah agar peserta didik memiliki pemikiran yang 

                                                
30Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar…,  h.260 



33 
 

 

matang didalam mengambil keputusan yang sesuai dengan 
kepribadian, bakat, minat dan potensi yang ia miliki. 

Kutipan di atas jelas bahwa informasi sangat dibutuhkan oleh 
semua kalangan siswa, dengan informasi tersebut semua siswa dapat 
memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang baru dan siswa tersebut 
dapat memecahkan masalah yang dihadapi dan dari informasi 
tersebut siswa dapat menentukan arah hidup dan karirnya sesuai 
dengan minat, bakat dan kemana seorang individu ingin pergi. 

Bagi siswa SMA/MAN informasi karir atau jabatan pada 
tingkatan ini mengandung makna yang baru mengingat bahwa 
mereka adalah lebih mendekati lagi masa penetapan pilihan atau 
bahkan masa pencarian jurusan yang tepat. Makna dan manfaat 
informasi karir pada tingkat ini tergantung pada mutu dan 
penekanan-penekanan yang diberikan pada penyajian informasi karir 
yang diberikan pada tingkat SMA/MAN. Lebih jauh, informasi 
pekerjaan atau karir di SMA/MAN hendaklah meliputi cakupan yang 
memungkinkan siswa: 
a. Mempergunakan berbagai cara untuk memperdalam dan 

memperluas pemahaman tentang dunia kerja pada umumnya dan 
pada bidang pekerjaan tertentu pada khususnya. 

b. Mengembangkan rencana sementara pekerjaan yang akan menjadi 
pegangan setamat SLTA. 

c. Memiliki pengetahuan tentang ataupun mempunyai hubungan 
dengan pekerjaan tertentu, apabila siswa memang menghendaki 
untuk memegang jabatan itu (baik ataupun sementara) setamat 
dari SLTA. Informasi dan bantuan khusus untuk mendekati 
pekerjaan itu perlu diberikan kepada siswa yang 
menghendakinya.31 

 
Penulis pahami informasi karir yang diberikan pada siswa 

SMA/MAN agar siswa memiliki pemahaman mengenai karir 
kedepan dan untuk mengingat bahwa mereka lebih mendekati lagi 
masa penetapan pilihan pekerjaan atau bahkan masa pencarian 
pekerjaan. Informasi karir bagi siswa SMA/MAN sangat membantu 

                                                
31Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar…, h. 267 
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siswa dalam perencanaan karir, pengembangan karir, dan pemecahan 
masalah-masalah karir serta pemilihan karir seperti pemahaman 
terhadap dunia kerja, kondisi dan kemampuan diri, kondisi 
lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian 
pekerjaan dan pengentasan masalah-masalah karir yang dihadapi dari 
sini dapat dilihat bahwa informasi karir sangatlah dibutuhkan oleh 
siswa SMA/MAN dalam memasuki dunia perguruan tinggi  
nantinya. 

Penulis menyimpulkan  bahwa dalam menjalani kehidupan di 
dunia dan untuk perkembangan diri, setiap individu memerlukan 
berbagai informasi agar siswa memiliki pemahaman mengenai karir 
yang akan diambilnya, baik untuk keperluan hidupnya sekarang 
maupun untuk masa yang akan datang berkenaan dengan pencapaian 
karirnya yang sesuai dengan pemilihan karir yang telah dipilhnya. 
Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu media 
tertulis dan grafis, melalui sumber formal dan informal sampai 
dengan media elektronik melalui sumber teknologi tinggi.Informasi 
sangat perlu bagi seseorang sebagai acuan untuk bersikap dan 
bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pertimbangan 
bagi arah pengembangan diri dan sebagai dasar pengambilan 
keputusan. 

c. Fungsi Layanan Informasi Karir 
Proses dalam suatu pelayanan konseling, suatu layanan tentu 

memiliki fungsinya masing-masing begitu juga dengan layanan 
informasi karir. Fungsi dari layanan informasi karir dapat kita lihat 
sebagai berikut Hadiarni dan Irman tidak menjelaskan secara 
langsung fungsi dari informasi karir, namun menyebutnya dengan 
bahasa sendiri yaitu “banyak hal dapat ditarik dari informasi karir, 
sesuai dengan kondisi dan tingkatan perkembangan seseorang” di 
antaranya: 
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a. Bagi siswa, untuk memberikan pemahaman tentang berbagai karir 
yang tersedia pada masyarakat dan dapat dilalui pada masa yang 
akan datang, juga membantu mahasiswa dalam melahirkan 
pertimbangan dalam memilih jurusan yang ada pada sekolah, 
serta memberikan pemahaman untuk memasuki pendidikan lebih 
lanjut. 

b. Bagi mahasiswa, memberikan pemahaman tentang berbagai 
peluang kerja yang tersedia dan sejumlah terobosan-terobosan 
kerja yang dapat dibuka yang berkaitan dengan konsentrasi ilmu 
yang sedang didalami, selanjutnya juga memberikan manfaat 
dalam memahami kondisi dan situasi serta berbagai problematika 
karir yang akan dilalui setelah menamatkan pendidikan nantinya. 

c. Bagi pencari kerja, informasi karir amatlah penting sekali, untuk 
mendapatkan berbagai peluang kerja yang ada. 

d. Bagi pekerja atau pegawai, informasi karir sangat bermanfaat 
sekali terutama dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kerja 
baru, mendapatkan berbagai posisi/job kerja yang ada, persoalan 
mutasi serta kenaikan pangkat. Informasi yang lengkap dan akurat 
akan membawa klien kepada pemahaman yang paripurna tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan seluk-beluk kerja dan 
peningkatan karir untuk masa selanjutnya. 

e. Bagi klien yang akan memasuki masa pensiun, informasi karir 
dapat membantu mereka dalam memberikan pemahaman tentang 
suasana yang akan dihadapi setelah masa kerja berakhir, sehingga 
melahirkan kepercayaan diri yang tinggi serta merasa bermanfaat 
untuk diri sendiri, orang lain dan lingkungan yang lebih luas32 

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami fungsi layanan 

informasi karir bersifat fleksibel yang sasaran layanan bisa untuk 
semua orang yang membutuhkan diantaranya bagi siswa berfungsi 
untuk membuat keputusan karir dalam memasuki pendidikan lanjut, 
sedangkan bagi mahasiswa memberikan pemahaman tentang 
berbagai terobosan-terobosan kerja yang dapat dibuka berkaitan 
dengan kosentrasi keilmuan yang didalami. Layanan informasi karir 
juga berfungsi bagi pencari kerja yaitu untuk mencari berbagai 
peluang kerja yang ada, untuk pekerja akan berguna untuk 
penyesuaian diri dengan lingkungan kerja baru, mendapatkan 
problem solving dari persoalan pekerjaan yang dihadapi, fungsi yang 

                                                
32Hadiarni dan Irman, Konseling Karir..., h.231-232 
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terakhir bagi yang pensiun bermanfaat untuk bisa menerima 
kenyataan akan suasana yang dihadapi dimasa tua untuk masa 
pensiunan dengan mampu percaya diri sehingga masih bisa 
menikmati masa tua dengan baik. 

Menurut Dewa Ketut Sukardi ada beberapa fungsi dari 
layanan informasi karir yaitu sebagai berikut:  
a. Fungsi preventif yaitu: dengan pemberian informasi akan dapat 

membantu para siswa dalam proses pengambilan keputusan 
terutama pengambilan keputusan dalam memasuki pekerjaan, 
jabatan atau karir, 

b. Fungsi distributif yaitu: dengan pemberian informasi kepada para 
siswa dapat memperluas wawasan siswa dengan pekerjaan, 
jabatan atau karir, sehingga terbukalah untuk memilih salah satu 
alternatif pekerjaan atau jabatan yang dianggap paling sesuai 
dengan potensi dirinya. 

c. Fungsi rujukan atau referal yaitu: pemberian informasi kepada 
para siswa agar dapat membantu para siswa untuk menelaah, 
bertanya, dan menggali lebih dalam segala hal yang ingin 
diketahuinya.33 

 Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa fungsi 
layanan informasi karir di SMA/MAN adalah membantu siswa 
dalam proses pengambilan keptusan, memperluas wawasan dan 
membantu siswa untuk menelaah segala hal yang ingin diketahuinya. 
Memberikan pemahaman dan wawasan kepada siswa tentang 
berbagai karir sehingga para siswa dapat mengambil keputusan 
secara mandiri dan bisa menelaah dan menggali lebih dalam segala 
hal yang ingin diketahui dalam memasuki dunia kerja. 

d. Materi Informasi Karir 
Informasi yang diberikan oleh  guru BK harus memiliki 

modal sebelum memberikan layanan informasi di suatu kelas di 
antaranya pengetahuan yang luas, media yang digunakan dan materi 
yang digunakan dalam pelayanan.Pemberian informasi karir di 
sekolah diperlukan adanya suatu materi yang sesuai dan yang tertata 

                                                
33Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir…, h. 240 



37 
 

 

rapi oleh suatu lembaga tersebut, karena isi yang ada dalam materi 
tersebut dapat memberikan pemahaman kepada siswa-siswa tentang 
konsep-konsep pokok dari informasi karir dan dari materi-materi 
yang diberikan tersebut siswa mendapatkan suatu informasi dan 
pemahaman tentang kemampuan dan keahlian yang mereka miliki 
sehingga mereka mudah menghadapi dunia kerja nantinya. 

Materi informasi karir  dapat diberikan berupa  pengenal 
terhadap perguruan tinggi yang ada, tips untuk mendapatkan 
pekerjaan yang cocok bagi individu. Materi informasi bukan seperti 
materi pembelajaran yang harus disampaikan oleh guru kepada 
siswa, melainkan berupa deskriptif tentang ruang lingkup kegiatan 
yang diturunkan dari rumusan kompetensi dan harus dikelola oleh 
konselor atau guru pembimbing dalam bentuk berbagai kegiatan 
informasi karir yang dilandasi aturan kebijakan dan prinsip 
keilmuan. 

Secara umum menurut Dewa Ketut Sukardi materi-materi 
pokok dalam layanan informasi pendidikan atau jabatan yang 
diberikan kepada siswa sebagai berikut: 
a. Tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang 

kemampuan dan perkembangan pribadi, 
b. Usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta 

bentuk-bentuk penyaluran dan pengembangannya, 
c. Tata tertib di sekolah cara bertingkah laku, tata karma dan sopan 

santun, 
d. Nilai-nilai sosial, adat istiadat dan upaya yang berlaku dan 

berkembang di masyarakat, 
e. Mata pelajaran dan pembidangaanya seperti program inti, 

program khusus dan program tambahan, 
f. Sistem penjurusan, kenaikan kelas, syarat-syarat 

EBTA/EBTANAS. 
g. Fasilitas penunjang dan sumber belajar. 
h. Cara mempersiapkan diri dan belajar di sekolah. 
i. Syarat-syarat memasuki suatu jabatan, kondisi jabatan/karir serta 

prospeknya. 
j. Langkah-langkah yang perlu ditempuh guna menetapkan 

jabatan/karir. 
k. Memasuki perguruan tinggi yang sejalan dengan cita-cita karir 
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l. Pelaksanaan pelayanan bantuan untuk masalah pribadi, sosial, 
belajar dan karir.34 

 
Materi informasi karir yang diberikan kepada siswa 

hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan siswa, 
sehingga benar-benar dirasakan lebih bermanfaat dan memiliki 
makna. Pemilihan dan penentuan materi informasi karir yang tidak 
didasarkan kepada kebutuhan dan masalah siswa akan cenderung 
tidak memiliki daya tarik, sehingga siswa akan menjadi kurang 
partisipatif dalam mengikuti kegiatan layanan. Materi informasi karir 
yang lengkap dan akurat sangat membantu siswa untuk lebih tepat 
dalam mempertimbangkan dan memutuskan pilihan karir. Untuk 
mencapai tujuan pelaksanaan informasi karir tersebut maka 
diperlukan pemantapan cita-cita karir yang sesuai dengan bakat, 
minat dan kemampuan serta keahlian yang hendak 
dikembangkannya, sehingga siswa tidak ragu dalam memilih jenjang 
pendidikan serta karir yang akan dipilih nantinya. 

Penulis  dapat memahami dalam menentukan materi apa 
yang akan diberikan kepada siswa guru BK harus menyesuaikan 
materi tersebut dengan kebutuhan siswa. Materi-materi yang 
diberikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa khususnya bagi siswa 
SMA/MAN materi yang dibutuhkan berkenaan dengan karir atau 
materi tentang persiapan karir dalam memasuki dunia perguruan 
tinggi, dengan adanya materi tersebut siswa memiliki pemahaman 
serta siswa  tidak merasa bingung dalam memasuki jenjang 
pendidikan serta karir yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian 
yang mereka miliki setelah menamatkan studinya. 

e. Metode Pemberian Informasi Karir 
Pemberian layanan informasi karir kepada siswa  dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti metode ceramah, diskusi 
                                                

34Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program…, h. 44-45  
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panel, wawancara, karyawisata, buku panduan, alat-alat peraga dan 
alat-alat bantu lainnya. 

Prayitno dan Erman Amti menyatakan bahwa ada beberapa 
metode yang dapat digunakan dalam menyajikan informasi karir 
antara lain 1) Ceramah, 2) Diskusi, 3) Karyawisata, 4) Buku  
panduan, 5) Konferensi karir.35 

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam pemberian 
informasi  karir kepada siswa dapat menggunakan berbagai macam 
metode seperti metode ceramah, diskusi, karyawisata, buku panduan 
dan konferensi karir  dan sebagainya. Dalam setiap metode yang 
digunakan oleh guru pembimbing bertujuan agar siswa tidak merasa 
bosan dan jenuh dalam mendengarkan materi serta siswa dapat 
memahami tentang materi informasi karir yang diberikan kepadanya, 
sehingga siswa dapat mengambil manfaat dari materi tersebut dalam 
menghadapi dunia kerja nantinya. 

4. Kaitan Layanan Informasi Karir dengan Pemilihan Karir 
Karir merupakan suatu gambaran yang akan ditempuh oleh 

siswa  pada masa depannya. Agar siswa dapat menjalani masa 
depannya dengan baik, maka perlu dipersiapkan dari sekarang. Karena 
apa yang telah dilakukan oleh siswa sekarang akan berdampak pada 
karir yang akan dijalaninya pada masa yang akan datang.  John Hayes 
dan Barrie Hopson dalam Hadiarni dan Irman berpendapat bahwa: 

Informasi karir adalah informasi yang mendukung 
perkembangan bidang pekerjaan dan berdasarkan informasi 
tersebut memunginkan seseorang mengadakan pengujian akan 
kesesuaian dengan konsep dirinya. Lebih lanjut dikatakan 
informasi karir tidak hanya sekedar merupakan objek faktual, 
tetapi sebagai kemampuan proses psikologis untuk 
mentransformasikan informasi tersebut dengan pilihan dan tujuan 
masa depan. 36 

 

                                                
35Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar…, h. 271  
36Hadiarni dan Irman, Konseling ....,h.223 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa informasi 
karir merupakan informasi yang berkaitan dengan karir yang akan 
ditempuh siswa, dan  guru BK memberikan layanan informasi karir 
sesuai dengan materi karir seperti Perguruan Tinggi, pengenalan 
Sekolah Tinggi atau kampus yang ada.Menurut Dewa Ketut Sukardi 
bahwa ”Pemilihan karir atau jabatan adalah suatu tindakan ekpresif 
yang memantulkan motivasi, pengetahuan, kepribadian, dan 
kemampuan seseorang”.37 Maksudnya adalah suatu tindakan atau hal 
yang dilakukan dengan berdasarkan  kepada motivasi, keinginan dan 
pengetahuan yang dimiliki Individu dengan cara memikirkan hal 
tersebut dan mempertimbangkannya dalam pemilihan karir ini 
seharusnya harus lebih memahami dan menguasai isinya karena ini 
menyangkut pada pemilihan karir untuk masa depan.  

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa layanan 
informasi karir sangan berkaitan dan saling berhubungan satu sama 
lainnya, karena dalam layanan informasi karir diberikan pemahaman 
tentang pemilihan karir yang akan dilakukan oleh siswa di satuan 
pendidikan, adapun materi materi yang diberikan dalam layanan 
informasi karir sesuai dengan pemilhan karir yang akan dipilih oleh 
siswa di satuan pendidikan yang sesuai dengan pengetahuan, bakat, 
keinginan dan motivasi dari siswa untuk masa yang akan datang. 

B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian mengenai variabel pemilihan karir dan layanan informasi 

karir siswa sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun yang terkait 
dengan hal ini adalah : 
1. Penelitian tentang pemilihan karir dilakukan oleh Elot Triza Nova, 

Mahasiswa Program Studi Kependidikan Islam / Bimbingan 
Konseling STAIN Batusangkar yang meneliti tentang Upaya Guru 
pembimbing dalam membantu pemilihan karir Siswa di SMA 2 
Sungai Tarab. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

                                                
37Dewa Ketut sukardi, Psikologi Pemilihan Karir (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) h. 5 
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kualitatif yang bertujuan tentang upaya konselor dalam 
membantupemilihan karir siswa. Teknik pengumpulan data yang 
dipakai adalah wawancara. 

2. Penelitian tentang layanan informasi karir dilakukan oleh Novembri 
Yandrid, Mahasiswa Program Studi Kependidikan Islam / Bimbingan 
Konseling STAIN Batusangkar yang meneliti tentang siswa Tingkat 
kepuasan  siswa terhadap layanan informasi karir di SMKN 1 Padang 
Panjang, Populasi penelitian adalah siswa Kelas XI SMKN 1 Padang 
Panjang.  
 

 Berdasarkan penelitian yang relevan dari penulis sebelumnya, dapat 
dipahami bahwa pemilihan karir sangat diperlukan pada lembaga 
pendidikan, penelitian tentang pemilihan karir yang ditulis oleh Elot Triza 
Nova yang diteliti adalah upaya guru pembimbing dalam memebantu 
pemilihan karir meneliti tentang bagaimana upaya dari guru pembimbing 
dalam membantu siswa tentang pemilihan karir, sedangkan tentang 
layanan informasi karir yang telah diteliti oleh Novembri Yandrid meneliti 
tentang kepuasaan siswa terhadap layanan informasi karir.  

Kesamaan penelitian yang penulis lakukan adalah variabel layanan 
karir, namun perbedaannya adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kepuasan siswa terhadap layanan informasi karir siswa SMK, sedangkan 
penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui pemahaman 
siswa  SMA terhadap pemilihan karir setelah konselor melakukan layanan 
informasi karir. 

C. Defenisi Operasional 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan penelitian 

ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul 
penelitian ini, yaitu : 

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti 
benar tentang sesuatu hal.38 Virlianti dalam Ahmadi dan Prasetya 

                                                
38W.J.S Poerwodarminto, Kamus Besar ..., h.714 
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mengemukakan bahwa pemahaman adalah “Konsepsi yang bisa dicerna 
atau dipahami oleh peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang 
dimaksudkan, mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi 
tersebut, serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang terkait”.39 Jadi 
pemahaman adalah suatu konsep yang bisa dipahami oleh peserta didik 
agar peserta didik menemukan hal atau cara untuk mengungkapkan 
konsepsi yang telah dicerna.Pemahaman yang penulis maksud adalah 
bagaimana siswa mengetahui, mengerti dan paham dengan karir yang akan 
dipilih oleh  siswa di kelas XII MAN 2 Batusangkar untuk memahami 
studi lanjutan yang akan ditempuh individu.  

Pemilihan Karir atau Jabatan adalah “suatu tindakan ekpresif 
yang memantulkan motivasi, pengetahuan, kepribadian, dan kemampuan 
seseorang”.40 Selanjutnya menurut Manrihu pilihan karir yaitu “Suatu 
proses sistematik dimana berbagai data digunakan dan dianalisis atas dasar 
prosedur-prosedur yang eksplisit dan hasil-hasilnya dievaluasi sesuai 
dengan yang diinginkan”41. Dapat dipahami bahwa pemilihan karir 
merupakan suatu  tindakan yang dilakukan oleh siswa dengan bentuk 
motivasi, pengetahuan, kepribadian, dan kemaampuan yang dimilikinya. 

Pasca Layanan Informasi Karir adalah “Menurut KBBI Pasca 
berarti “sesudah” sedangkan Layanan informasi karir merupakan 
informasi yang terkait dengan dunia kerja yang sangat bermanfaat dalam 
proses perkembangan karir, termasuk di dalamnya adalah informasi 
pendidikan, pekerjaan, seperti ketersediaan pelatihan, hakikat kerja dan 
status pekerja dalam pekerjaan yang berbeda.42 

Pasca layanan informasi karir yang penulis maksud adalah layanan 
bantuan yang telah selesai diberikan guru BK kepada siswanya untuk 
mengetahui tentang karir yang akan dijalani oleh siswa MAN 2 

                                                
39Ahmadi dan Prasetya, Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam Pembelajaran, 

Tersedia: http://cirukem.org/category/Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam 
Pembelajaran/. Diakses tanggal 4 November 2015 

40Dewa Ketut sukardi, Psikologi …, h. 5 
41Mohammad Thayeb Manrihu, Pengantar Bimbingan Konseling,…h.3 
42Hadiarni dan Irman, Konseling…,h.223 
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Batusangkar berdasarkan dengan pemahaman dan bakat dan potensi yang 
dimiliki siswa tersebut dan memberikan informasi tentang pekerjaan dan 
universitas- universitas yang ada dindonesia berkaitan dengan pemilihan 
karir siswa. Layanan informasi tentang pemilihan karir untuk kelas XII 
telah dilaksanakan oleh guru BK dari awal semester satu  sampai pada 
Bulan Januari 2016.   
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D. Kerangka Berpikir 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Berdasarkan kerangka berpikir di atas dipahami bahwa pilihan karir 

merupakan suatu tindakan memotivasi diri dengan pengetahuan yang 
dimiliki mencocokkan dengan keadaan diri dan kemampuan yang dimiliki 
sehingga mantap dalam pemiilihan karir. Siswa mampu memilih karir 
yang sesuai untuk dirinya dan memiliki informasi dalam proses pemilihan 
karir sehingga siswa mampu memilih karir yaitu melanjutkan ke 
perguruan tinggi atau langsung bekerja setelah tamat sekolah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasca layanan 
Informasi 
Karir 

Pemilihan Karir  
1. Motivasi 
2. Pengetahuan 
3. Kepribadian 
4. Kemampuan  

1. Perguruan Tinggi 
2. Dunia Kerja 
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  BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Pertanyaan Penelitian 
Bagaimana pemahaman siswa tentang pemilihan karir pasca layanan 

informasi karir di MAN 2 Batusangkar ? 
B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh 
gambaran  pemahaman siswa tentang pemilihan karir siswa yang telah 
dilakukan oleh guru BK di MAN 2 Batusangkar. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2016 

dengan lokasi di MAN 2 Batusangkar 
D. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research). Adapun metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif kuantitatif. “Penelitian deskriptif (descriptive research) 
adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan 
suatu gejala atau peristiwa yang sedang terjadi”.1 Sumanto mengemukakan 
bahwa “penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan 
menginterpretasikan apa yang ada (bisa mengenai suatu kondisi, pendapat 
yang sedang timbul, proses yang sedang berlangsung), akibat atau efek yang 
terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang”.2 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang akan menggambarkan bagaimana suatu 
gejala atau peristiwa terjadi dan kemudian menginpretasikannya secara apa 
adanya, tanpa dibuat-buat sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. 
Menurut Sugiyono “Metode ini disebut dengan kuantitatif karena data 

                                                
1 Desmita, Metode Penelitian, (Batusangkar: STAIN Press, 2006), h.8 
2 Sumanto, Metode penelitian Sosial dan Pendidikan, (Yogyakarta:Andi Offset, 1995), h, 77 
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penelitian berupa angka–angka dan analisis menggunakan statistik”3 
Berdasarkan kutipan ini dapat dipahami bahwa metode deskriptif kuantitatif 
yaitu penelitian yang akan mengungkapkan gejala atau peristiwa yang 
sedang terjadi dalam bentuk analisis statistik. 
  Sesuai dengan data yang ingin dicari yaitu untuk mengungkapkan 
pemahaman siswa tentang pemilihan karir, oleh karena itu peneliti 
menganggap metode inilah yang paling tepat, sehingga peneliti dapat 
memperoleh gambaran tentang fenomena di lapangan secara terukur 

1. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 

Menurut Mardalis yang dimaksud dengan populasi adalah 
”Semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada 
kenyataanya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu 
memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 
penelitian”.4 

Populasi dalam penelitian  adalah siswa kelas XII MAN 2 
Batusangkar yang telah mengikuti layanan informasi tentang karir. 
Sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat ) dari 8 (delapan) lokal 
dengan jurusan yang berbeda-bada. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 1 

Populasi Penelitian 
No Lokal Jumlah Siswa 
1 XII Agama 36 Orang 
2 XII IPA 1 30 Orang 
3 XII IPA 2 30 Orang 
4 XII IPA 3 28 Orang 
5 XII IPS 1 31 Orang 
6 XII IPS 2 33 Orang 
7 XII IPS 3 35 Orang 
8 XII IPS 4 31 Orang 

 Sumber : Tata Usaha MAN 2 Batusangkar 
 

                                                
3  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung :Alfabeta,2007), hal.13 
4Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

h.53 
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b. Sampel 
Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah “Bagian dari 

populasi (sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti)”.5 
Sedangkan Nanang Martono mendefenisikan sampel sebagai “anggota 
populasi yang dipilih menggunakan prosedur tertentu sehingga 
diharapkan dapat mewakili populasi”.6 Jadi dapat dipahami bahwa 
sampel merupakan anggota populasi yang dipilh yang diharapkan 
dapat mewakili populasi dengan me7nggunakan teknik tertentu. 

Adapun teknik pengambilan sampel atau teknik sampling 
merupakan suatu cara mengambil sampel. Dalam hal ini cara 
penarikan sampel yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teknik 
Purpopsive Sampling, teknik pengambilan sampel ini berdasarkan 
alasan atau pertimbangan tertentu sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Nananf Martono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif 
(Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder), “Purposive Sampling” 
merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

 
Berdasarkan pendapat tersebut, pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan  tertentu, dalam penelitian ini yang menjadi 
sampel peneliti kelas XII IS 1 yang berjumlah 31 orang  dengan 
pertimbangan tertentu. Sampel yang peneliti ambil juga berdasarkan 
rekomendasi dari guru BK MAN 2 Batusangkar dengan alasan bahwa 
siswa-siswi pada kelas XII IS.1 telah mendapatkan layanan informasi 
tentang pemilihan karir. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
5Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),  cet ke 5, hal. 18  
6Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder), 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet Ke-2, h. 70 
7 Nanang Martono, Metode ....,h.78  
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E. Alat Pengumpulan Data 
Peneliti menggunakan instrumen tes  untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini. Tes adalah “serangkaian pertanyaan atau latihan yang 
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 
kemampuan atau  bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”.8 
Menurut Riduwan tes dapat dikelompokkan menjadi 6 bentuk yaitu : “1) 
Tes kepribadian, 2)Tes bakat, 3) Tes Prestasi,4) Tes Intelegensi, 5) Tes 
sikap, 6) Tes pemahaman”.9 

 Berdasarkan bentuk instrumen tes di atas maka peneliti 
menggunakan instrumen tes pemahaman. Dikatakan pemahaman pertanyaan 
atau pernyataan yang diajukan telah disediakan alternatif jawaban. Adapun 
pola yang digunakan dalam penyusunan instrumen ini merujuk pada pola 
yang dikembangkan oleh Guttman. Skala Guttman dalam Syofian Siregar 
adalah “skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas (jelas) dan 
konsisten. Alternatif jawaban untuk skala ini hanya terdiri dari dua 
alternatif”.10 Skala yang digunakan dijawab dengan memberi tanda checklist 
(√) 

 
Tabel 2 

Tabel Skor Pernyataan Angket Pemahaman Siswa tentang Pemilihan 
Karir Pasca Layanan Informasi Karir 

 
No Item Pertanyaan 

 Skor (Benar) Skor (Salah) 
1. Bersifat Positif 

 1 0 
2. Bersifat Negatiif 0 1 

 
 
 

                                                
8 Riduwan,Belajar Mudah Penelitian untuk Guru- Karyawan dan Peneliti Pemula, (Bandung, 

Alfabeta, 2005) h.76 
9 Riduwan,Belajar.., h.77 
10 Syofian Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan 

Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), h. 138 
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Berdasarkan tabel 2 di atas  jika jawaban responden Ya pada item 
pernyataan yang bersifat positif maka skornya satu (1), sedangkan jawaban 
responden pada item pernyataan positif Tidak maka skornya nol (0). 
Sebaliknya pada item pernyataan negatif responden menjawab Ya maka 
skornya adalah nol (0), sedangkan jawaban responden Tidak maka skornya 
satu (1). 

Peneliti akan meyebarkan Instrumen kepada siswa yang telah 
mengikuti layanan informasi karir di MAN 2 Batusangkar. Instrumen  yang 
penulis susun bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang 
pemilihan karir  setelah mengikuti layanan informasi karir. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 

Menurut Syofian Siregar pengolahan data adalah suatu proses 
dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara – cara atau 
rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut.  

a. Editing data, proses pengecekan atau memeriksa data yang telah 
berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan 
dan kekurangan data, berkaitan dengan kelengkapan isian. 

b. Codeing, adalah kegiatan pemberian kode tertentu tiap – tiap data 
yang termasuk kategori, yng bertujuan untuk mengelompokkan 
data sesuai dengan aspek yang diteliti 

c. Tabulasi data,tabulasi data adalah proses penempatan data kedalam 
bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan 
analisis. 
 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa teknik pengolahan 
data yang dilakukan ada tiga cara yaitu editing merupakan pengecekan 
atau pemeriksaan data,codeing merupakan pemberian kode atau skor 
pada masing – masing alternatif jawaban yang dipilih responden, tabulasi 
data dikeompokkan pada tabel yang disediakan 
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2. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Analisis 

data merupakan suatu usaha yang mengolah dan memberikan tafsiran 
atau penjelasan tentang data yang diperoleh lewat sumber data sesuai 
dengan instrument penelitian yang digunakan. Menurut Sugiyono 
melakukan analisis adalah: 

Pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis 
merupakan adanya daya kreatif dan sera kemampuan intelektual 
yang paham. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk 
mengadakan analisis sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri 
metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan 
yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.11 
 

Berdasarkan kutipan di atas, analisa yang dipakai dalam 
menganalisis data dalam penelitian ini dengan menghitung frekuensi dan 
persentase, seperti yang dikemukakan dalam buku karangan Nana 
Syaodih Sukmadinata bahwa “kalau tujuan atau pertanyaan penelitiannya 
hanya  diarahkan untuk mendapatkan deskripsi, maka analisis datanya 
cukup dengan menggunakan statistik sederhana: menghitung frekuensi 
dan presentase, yang disajikan dalam bentuk tabel, dan grafik.”12 

 Cara analisis yang penulis gunakan yaitu melakukan scoring 
terlebih dahulu dengan pengkategorian skor. Untuk melihat tingkat 
pemahaman siswa tentang bahaya merokok setelah mendapatkan layanan 
informasi dengan alternatif jawaban sesuai pilihan responden dengan 
ketentuan, jika pernyataan positif dijawab “Benar” maka diberi skor 1, 
dan jika pernyataan negatif dijawab “Salah” diberi skor 0. 

 Selanjutnya, data yang telah diberi skor, maka akan 
dikelompokkan pada tabel yang telah disediakan sesuai dengan skor yang 
diperoleh responden kemudian dihitung persentasenya.Untuk 
menghitung persentase dengan rumus: 

                                                
11Sugiyono, Metodologi Penelitian…, h. 334  
12Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2009), h.. 288. 
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p =  × 100% 
 
Keterangan : 
f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 
N = Number Of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu). 
p = Angka persentase.13 
 

Data yang telah di olah kemudian di lanjutkan dengan 
menginterpretasikan atau menafsirkan data tersebut. Penginterpretasian 
data tersebut mengacu kepada interval yang di susun sesuai dengan 
rentang skor. Untuk menentukan rentang skor maka penulis terlebih 
dahulu menentukan kriteria (tolak ukur) yang akan dijadikan patokan 
penilaian selanjutnya. Menurut Anas Sudijono “dalam rangka Evaluasi 
hasil belajar anak didik dapat digunakan Mean dan Deviasi standar. 
Misalnya untuk mengelompokkan anak didik ke dalam 3 rangking yaitu: 
Rangking Atas (kelompok anak didik yang tergolong pandai), Rangking 
Tengah (kelompok anak didik yang tergolong cukup/sedang) dan 
Rangking Bawah (kelompok anak didik yang tergolong lemah/bodoh).”14 

 Berdasarkan kutipan di ataspenulis memberi patokan skor pada 
penilaian pemahaman siswa tentang pemilihan karir  dengan tiga kategori 
yaitu “Paham”, “Cukup paham”, “Kurang Paham” dengan menggunakan 
rumus mean ideal dan standar deviasi ideal. sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Ngalim Purwanto: 

a. Mean ideal (Mi) 
 Mi=      
 Skor maks ideal = 1 x 40= 40 
 Skor min ideal= 0 x 40  =0 
 Mi = =  = 20 

                                                
13 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 

h. 43. 
14Anas Sudijono, Pengantar,.. h.  
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Berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh hasil mean ideal (Mi) 
sebesar 20. 
b. Standard Deviasi ideal (SDi) 

SDi = (   −  ℎ ) 

SD =   (40 − 0) 

=   40 
= 6,6 dibulatkan menjadi 7 

Berdasarkan rumus standar deviasi ideal di atas dapat di peroleh 
hasil 7. 

 
  
 

________:_________:_________:_____ 
               -1 SD            M             +1 SD 
   Paham =  27keatas (≥ 27) 
  Mi + 1 SD =  20 + 1 (7) = 27 
   Cukup = 13-27 s/d 91 
  M – 1 SD =  20 - 1 (7)  = 13 

     Kurang = 13 kebawah (≤ 13) 
Untuk mengubah skor mentah kedalam standar angket dalam tiga 

kategori yaitu Paham, Cukup paham, dan Kurang paham dengan 
menggunakan patokan sebagai berikut: 

Tabel 3 
Kategori Pemahaman Siswa tentang Pemilihan Karir Setelah 

Mendapatkan Layanan Informasi 
 

Kategori Skor 
Paham 27 – 40 

Cukup Paham 13 – 26 
Kurang Paham 0  - 12 

 
 

KCP 
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Berdasarkan tabel di atas dapat di dikategorikan pemahaman 
siswa tentang pemilihan karir setelah mendapatkan layanan informasi. 
Kategori tersebut akan membantu penulis dalam memaknai hasil yang 
diperoleh, sehingga nantinya akan bisa memaknai bagaimana 
pemahaman siswa tentang pemilihan karir  

Setelah diinterpretasi, maka tahap selanjutnya adalah 
menganalisis pemahaman siswa tentang pemilihan karir setelah 
mendapatkan layanan informasi. Analisis data dan interpretasi yaitu 
menafsirkan data yang sudah diolah dalam bentuk tabel, hasil 
presentasenya kemudian diinterpretasikan dalam bahasa yang lebih 
mudah dipahami, kemudian disimpulkan yang disebut dengan hasil 
penelitian. Analisa yang dipakai dalam menganalisis data penelitan ini 
adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

Tabel 4 
Persentase Pemahaman Siswa tentang Pemilihan Karir Pasca 

Layanan Informasi 
 

Pemahaman tentang Pemilihan Karir 
Kategori Rentang Skor 

Seluruhnya 100 % 
Sebagian besar 51 – 99 % 

Sebagian 50 % 
Sebagian kecil 1 – 49 % 

Tidak ada 0% 
 

Dengan adanya analisis interval persentase di atas, penulis dapat 
mengetahui kategori pemahaman siswa tentang pemilihan karir 
setelah mendapatkan layanan informasi. Kemudian penulis juga dapat 
melihat berapa persen tingkat pemahaman siswa tentang pemilihan 
karir 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Hasil Penelitian  
1. Pendahuluan 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan 
untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang 
terjadi dilapangan sebagaimana adanya dan apa adanya, jadi penelitian 
deskriptif kuantitatif akan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang 
terjadi dilapangan sesuai dengan apa yang ada dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Kemudian dalam hal ini penulis akan 
mendeskripsikan tentang fenomena pemahaman siswa tentang 
pemilihan karir pasca layanan informasi karir  di kelas MAN 2 
Batusangkar. Sampel penelitian ini adalah 31 orang siswa kelas XII IS 
1 MAN 2 Batusangkar. 

Pada bab ini akan dijelaskan dan digambarkan mengenai 
pemahaman siswa tentang pemilihan karir pasca layanan informasi 
karir dan sejauh mana layanan informasi mampu menambah 
pemahaman siswa tentang pemilihan karir. Data mengenai pemahaman 
siswa tentang pemilihan karir dapat penulis peroleh dengan 
menyebarkan instrumen kepada 31 orang siswa kelas XII IS 1 di MAN 
2 Batusangkar. Sebelum instrumen ini digunakan, terlebih dahulu 
dibuat kisi-kisi sebagai pedoman untuk membuat pernyataan-
pernyataan mengenai aspek yang akan diungkap terkait dengan 
pemahaman siswa tentang pemilihan karir. Kisi-kisi yang dibuat sesuai 
dengan materi pemilihan karir yang telah diberikan oleh guru BK di 
MAN 2 Batusangkar dan pernyataan-pernyataan yang dibuat terdiri 
dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. 

Pernyataan instrumen penelitian penulis berjumlah 40 item, 
yang menggambarkan pemahaman siswa tentang pemilihan karir. Data 
tersebut kemudian diolah secara manual dan dibuat tabel 
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pengskorannya, sehingga diperoleh angka-angka yang 
menggambarkan pemahaman tentang pemilihan karir yang meliputi 
motivasi, pengetahuan, kepribadian, kemampuan. 

2. Deskripsi Data 
Berdasarkan hasil pengolahan instrumen yang penulis sebarkan 

ke 31 orang siswa pada tanggal 16 Februari-06 Februari 2016, untuk 
melihat pemahaman siswa tentang pemilihan karir setelah 
mendapatkan layanan informasi tergambar dalam tabel berikut: 

Tabel 5 
Rekapitulasi Jumlah Skor Tingkat Pemahaman 

Siswa Tentang Pemilihan karir 
(Responden 31 Orang) 

No Inisial Jumlah Skor Kategori 
1 DM 29 Paham 
2 Y 34 Paham 
3 BTS 26 Cukup Paham 
4 F 33 Paham 
5 NAE 24 Cukup Paham 
6 YA 34 Paham 
7 YH 24 Cukup Paham 
8 FAM 37 Paham  
9 SA 31 Paham 

10 JR 32 Paham 
11 Yg 32 Paham 
12 DP 29 Paham 
13 MAB 33 Paham 
14 ZH 32 Paham 
15 RD 27 Paham 
16 AM 28 Paham 
17 NAY 25 Cukup Paham  
18 SY 27  Cukup Paham 
19 SD 35 Paham 
20 EF 28 Paham 
21 TS 27 Paham 
22 NY 28 Paham 
23 SGU 24 Cukup Paham 
24 PA 30 Paham 
25 PAS 33 Paham 
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26 FS 28 Paham  
27 YIN 23 Cukup Paham 
28 IIS  26 Cukup Paham 
29 FDP 25 Cukup Paham 
30 S 20 Cukup Paham 
31 PVD 33 Paham 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di antara 31 orang 

siswa memiliki pemahaman tentang pemilihan karir dan berada pada 
kategori Paham hal ini bisa terjadi karena Sebagian besar siswa tersebut 
memperoleh skor antara 27 - 40. Untuk  lebih jelas dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 6 
Kategori Skor Tingkat Pemahaman Siswa 

tentang Pemilihan Karir 
(Responden 31 Orang) 

 
No Rentang Skor Kategori Frekuensi Persentase 
1 27 – 40 Paham 21 68 % 
2 13- 26 Cukup Paham 10 32 % 
3 1 – 12  Kurang  paham  0 - 

Jumlah 31 100% 
 

  
Grafik 1 

Pemahaman Siswa tentang Pemilihan karir  
(Responden 31 Orang) 
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Berdasarkan tabel dan grafik tentang hasil instrumen pemahaman 
siswa tentang pemilihan karir pasca layanan informasi karir pada siswa 
kelas XII IS 1 maka dapat diketahui bahwa 21 orang siswa atau 68 % 
berada pada kategori paham, Kemudian 10 orang siswa atau 32 %  berada 
pada kategori cukup paham dan tidak ada siswa yang  berada pada 
kategori kurang paham tentang pemilihan karir. Dengan demikian dapat 
dipahami bahwa sebagian besar siswa paham dengan pemilihan karir. 

Selanjutnya, penulis akan jabarkan satu persatu sub variabel yang 
terdapat di dalam kisi-kisi instrumen penelitian yang penulis gunakan, 
yang mana dalam kisi-kisi tersebut terdapat empat sub variabel tentang 
pemahaman siswa tentang pemilihan karir , yaitu pada aspek motivasi, 
pengetahuan, kepribadian, kemampuan.  Berikut akan dijabarkan ke empat 
sub variabel yaitu: 
1. Pemahaman Siswa tentang Pemilihan karir Pada Sub Variabel Motivasi 

Pada sub variabel pemilihan karir pada sub variabel motivasi  
terdapat 14 item pernyataan, yang mana skor idealnya adalah 14,  
sedangkan rentang skor nya adalah 3. Untuk lebih jelasnya terlihat pada 
tabel berikut: 

Tabel 7 
Pemahaman Siswa tentang Pemilihan Karir pada Sub Variabel Motivasi 

 
No Rentang 

Skor Kategori Frekuensi Persantase 
1 10 – 14 Paham 29 94% 
2 5 – 9 Cukup Paham 2 6% 
3 - 1 – 4 Kurang Paham 0 - 

Jumlah 31 100% 
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Grafik 2 
Pemahaman Siswa tentang Pemilihan karir Pada Sub Variabel Motivasi 

   Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat pemahaman 
siswa tentang pemilihan karir pada sub variabel aspek motivasi. Skor 
yang diperoleh adalah jumlah skor dari 14 item pernyataan pada 
pemahaman siswa tentang pemilihan karir pada sub variabel motivasi. 
Berdasarkan tabel di atas dari 31 orang siswa yang mengisi instrumen, 
29 orang siswa  atau 94 % berada pada kategori paham Selanjutnya, 2 
orang siswa atau 6 % berada pada kategori cukup pahamdan tidak ada 
siswa yang berada pada kategori kurang paham tentang pemilihan karir 
pada sub variabel motivasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
sebagian besar siswa memiliki pemahaman tentang pemilihan karir 
pada sub variabel motivasi dengan baik pada kategori paham. 

2. Pemahaman Siswa tentang Pemilihan karir Pada Sub Variabel 
Pengetahuan 

Pada sub variabel pemilihan karir pada pengetahuan terdapat 8 
item pernyataan, yang mana skor idealnya adalah 8,sedangkan rentang 
skor nya adalah 3. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut 
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Tabel 8 
Pemahaman Siswa tentang Pemilihan karir Pada Sub 

Variabel Pengetahuan 
 

No Rentang Skor Kategori Frekuensi Persentase 
1 6 -  8 Paham 16 52 % 
2 3 – 5 Cukup Paham 14 42 % 
3 -1 – 2 Kurang Paham 1 3 % 

Jumlah 31 100% 
 

 

  
 

Grafik 3 
Pemahaman Siswa Tentang Pemilihan karir Pada Sub  

Variabel Pengetahuan 
 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat pemahaman 
siswa tentang pemilihan karir pada sub variabel pengetahuan. Skor 
yang diperoleh adalah jumlah skor dari 8 item pernyataan pada 
pemahaman siswa tentang pemilihan karir pada sub variabel 
pengetahuan. Berdasarkan tabel di atas dari 31 orang siswa yang 
mengisi instrumen, 16 orang siswa atau 52 % berada pada kategori  
paham,  14 orang siswa  atau 45 % berada pada kategori cukup paham 
dan 1 orang siswa  atau 3 % berada pada kategori kurang paham. 
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa  sebagian besar siswa paham 
dan sebagian kecil siswa  cukup paham pada pemilihan karir sub 
variabel pengetahuan.  

3. Pemahaman Siswa tentang Pemilihan karir pada Sub Variabel 
Kepribadian 

Pada sub variabel pemilihan karir pada aspek sosial terdapat 4 item 
pernyataan, yang mana skor idealnya adalah 4, sedangkan rentang skor 
nya adalah 3. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 9 
Pemahaman Siswa Tentang Pemilihan karir Pada Sub Variabel 

Kepribadian 
 

No Rentang 
Skor Kategori Frekuensi Persentase 

1 2 -4 Paham 28 90 % 
2 -1  – 1 Cukup Paham 3 10 % 
3 -4 – - 2 Kurang Paham 0 -  

Jumlah 31 100% 
 
 

  
 

Grafik 4 
Pemahaman Siswa tentang Pemilihan karir Pada Sub Variabel 

Kepribadian 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat pemahaman 
siswa tentang pemilihan karir pada sub variabel kepribadian. Skor yang 
diperoleh dari 4 item pernyataan pada pemahaman siswa tentang 
pemilihan karir pada sub variabel kepribadian. Berdasarkan tabel di atas 
dari 31 orang siswa yang mengisi instrumen, 28 orang siswa  atau 90 % 
berada pada kategori paham, 3 orang siswa atau 10 % berada pada 
kategori cukup paham, dan tidak ada siswa yang berada pada kategori 
kurang paham. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagian besar 
siswa memiliki pemahaman tentang pemilihan karir pada sub variabel 
kepribadian  adalah pada kategori paham. 

4. Pemahaman Siswa Tentang Pemilihan karir Pada Sub Variabel 
Kemampuan 

Pada sub variabel pemilihan karir pada aspek moral terdapat 14 
item pernyataan, yang mana skor idealnya adalah 14, sedangkan 
rentang skor nya adalah 3. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 10 
Pemahaman Siswa tentang Pemilihan karir Pada Sub Variabel 

Kemampuan 
 

No Rentang Skor Kategori Frekuensi Persentase 
1 10 -14 Paham 15 49 % 
2 5 – 9 Cukup Paham 16 51 % 
3 -1 – 4 Kurang Paham 0 - 

Jumlah 31 100% 
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Grafik 5 

Pemahaman Siswa Tentang Pemilihan karir Pada Sub Variabel 
Kemampuan 

 Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat pemahaman 
siswa tentang pemilihan karir pada sub variabel kemampuan. Skor yang 
diperoleh adalah jumlah skor dari 18 item pernyataa.  Berdasarkan tabel di 
atas dari 31 orang siswa yang mengisi instrumen  15 orang siswa atau 49 
% berada pada kategori paham, 16 orang siswa  atau 51 % berada pada 
kategori cukup paham dan tidak ada siswa yang berada pada kategori 
kurang paham. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagian kecil 
siswa paham dengan kemampuannya tentang pemilihan karir, dan 
sebagian besar siswa cukup paham dengan kemampuannya. 

B.  Pembahasan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan  di MAN 2 Batusangkar dapat dipahami bahwa sebagian besar 
siswa paham dengan pemilihan karir untuk masa depan.  Hal ini 
disebabkan karena adanya layanan informasi karir yang telah dilakukan 
oleh guru BK di MAN 2 Batusangkar, guru BK memberikan materi materi 
tentang perguruan tinggi dan dunia kerja. 
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Menurut Dewa Ketut Sukardi ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi pemilihan karir yaitu: 

Pemilihan karir dipengaruhi oleh intelegensi, bakat, minat, sikap, 
kepribadian, nilai, hobi, keterampilan, penggunaan waktu senggang, 
aspirasi pengetahuan sekolah dan pendidikan sambungan, pengalaman 
kerja, pengetahuan tentang dunia kerja, kemampuan dan keterbatasan 
fisik, serta masalah dari luar diri individu yaitu kelompok primer dan 
sekunder.1 

 
Pendapat di atas dapat dipahami bahwa dari faktor – faktor 

pemilihan karir terlihat dari hasil penelitian berupa instrumen yang telah 
diberikan kepada siswa.  Pemilihan karir siswa yang telah diberikan yang 
sesuai dengan sub variabel motivasi,pengetahuan tentang dunia kerja dan 
perguruan tinggi, kepribadian yang dimiliki oleh siswa dan kemampuan 
siswa.hasil yang di dapat berkaitan dengan pemilihan siswa terhadap 
perguruan tinggi atau dunia kerja. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan 
faktor-faktor pemilihan karir yang dapat digambarkan dengan sub 
varaiabel sesuai dengan instrumen yang telah diberikan kepada siswa. 
Pemilihan karir dari sub variabel motivasi sebagian besar siswa sudah 
paham dengan perguruan tinggi atau dunia kerja yang akan dilanjutkan 
setelah tamat dari SMA, sedangkan dari sub variabel sebagian kecil siswa 
cukup paham tentang pengetahuan mengenai perguruan tinggi dan dunia 
kerja, sub variebl kepribadian terdapat sebagian besar siswa memiliki 
kepribadian yang bagus tentang pemilihan karirnya dan sub variabel 
kemampuan sebagian kecil siswa paham dengan kemampuan yang 
dimilikinya sesuai dengan perguruan tinggi dan dunia kerja. 

 
 
 

                                                
1 Dewa  Ketut Sukardi, Bimbingan Karir di Sekolah- sekolah, (Denpasar, Ghalia 

Indonesia,1984), h.44 
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Dewa Ketut Sukardi berpendapat bahwa “Pemilihan Karir atau 
jabatan merupakan suatu tindakan ekspersif yang memantulkan motivasi, 
pengetahuan,  kepribadian,kemampuan yang ada pada siswa”.2  

Siswa diminta untuk memahami  materi materi layanan informasi 
karir yang telah diberikan oleh guru BK dengan itu siswa diharapkan agar 
paham dengan pemilihan karir yang berguna untuk masa depannya dan 
adapun siswa yang kurang paham disebabkan karena kurangnya motivasi 
dari dalam diri dan adanya faktor –faktor lain yang menyebabkan siswa 
kurang paham dengan pemilihan karir terhadap perguruan tinggi dan dunia 
kerja yang akan dipilihnya. Duane Brown dalam Hadiarni dan Irman 
berpendapat bahwa: 

Informasi karir merupakan informasi yang terkait dengan dunia 
kerja yang sangat bermanfaat dalam proses perkembangan karir, 
termasuk didalamnya adalah informasi pendidikan, pekerjaan, seperti 
ketersediaan pelatihan, hakikat kerja dan status pekerja dalam pekerjaan 
yang berbeda-beda.3   

 
Dapat dipahami bahwa layanan informasi karir sangat penting bagi 

siswa kelas XII karena dengan adanya layanan informasi karir siswa 
mengetahui karir yang akan ditempuhnya setelah tamat dari sekolah 
menengah atas dan untuk mengetahui bakat dan potensi yang dimiliki 
sesuai dengan karir yang akan dipilih oleh siswa. Layanan informasi yang 
telah diberikan oleh guru BK sangat penting untuk siswa khususnya kelas 
XII yang akan melanjutkan untuk masa depannya. Untuk itu siswa 
diharapkan untuk dapat memahami pemilihan karir dan materi–materi lain 
yang diberikan oleh guru BK di sekolah.  

 
 
 
 
 
 

                                                
2 Dewa Ketut Sukardi, Psikologi Pemilihan Karir di Sekolah-sekolah (Denpasar, Ghalia 

Indonesia, 1984), h.44 
3 Hadiarni dan Irman, Konseling Karir (Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2009), 

h.223 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman siswa tentang 

pemilihan karir pasca layanan informasi karir dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pada indikator motivasi sebagian besar paham dengan pemilihan karir 

yang akan ditempuhnya pada masa yang akan datang,  pemilihan karir 
yang telah di pilih oleh siswa berdasarkan keinginan sendiri dan 
kemampuannya dan sebagian kecil siswa cukup paham dengan karir yang 
akan dipilihnya  

2. Pada indikator pengetahuan sebagian kecil siswa cukup pahm dengan 
pengetahuan tentang pemilihan karir 

3. Pada indikator kepribadian sebagian besar siswa paham dengan 
mengenal keprubadiannya terhadap pemilihan karir 

4. Pada indikator kemampuan sebagian kecil siswa paham dengan 
kemampuannya untuk memilih karir yang akan dipilihnya. 

B. Saran  
Setelah penulis melakukan penelitian dengan terjun lansung ke 

sekolah dan mengetahui pemahaman siswa tentang pemilihan karir di MAN 
2 Batusangkar, maka penulis menyarankan beberapa hal, kepada: 
1. Guru BK diharapkan untuk  dapat dijadikan studi kebutuhan untuk siswa 

dalam pemberian materi yang menarik, bermanfaat dan membuat 
program yang sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan pemahaman 
siswa tentang pemilihan karir 

2. Kepala sekolah dan personil sekolah diharapkan untuk  dapat menunjang 
dan mendukung pelaksanan pelayanan bimbingan dan konseling di 
sekolah baik dari segi materi, ide, gagasan serta saran dan prasarana 
yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan bimbingan konseling 
disekolah. 
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3. Seluruh siswa diharapkan dapat mempertahankan ide atau gagasannya, 
meningkatkan dan mengembangkan  lagi pemahamannya tentang 
pemilihan karir. Pemilihan karir yang dibekali pemahaman yang baik 
dan bagus dapat bermanfaat dan membantu siswa untuk menentukan 
karir untuk masa depannya. 
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