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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan masa kanak-kanak dimulai usia dua tahun sampai saat anak 

matang secara seksual, kira-kira tiga belas tahun untuk wanita dan empat belas 

tahun untuk pria. Masa kanak-kanak secara luas dibagi menjadi dua periode yang 

berbeda masa awal dan akhir. Periode awal berlangsung dari usia dua sampai 

enam tahun dan periode akhir (late childhood) dari usia enam sampai tiba saatnya 

anak matang secara seksual (Hurlock, 1980: 108). 

Permulaan akhir masa kanak-kanak ditandai dengan masuknya anak pada 

jenjang pendidikan sekolah dasar yang memiliki sebuah sinyal tanggung jawab 

baru. Anak dihadapkan pada tugas-tugas yang harus diselesaikan, belajar 

bersosialisasi, serta aturan-aturan dan batasan perilaku, perasaan, dan sikap. 

ASCA (2008) menjelaskan masa sekolah dasar sebagai wadah anak memperoleh 

dan mengembangkan sikap-sikap terhadap sekolah, diri sendiri, kelompok sebaya, 

kelompok sosial, dan keluarga. Hurlock (1980: 146) memandang periode usia 

sekolah dasar sebagai periode kritis dalam berprestasi, yakni suatu masa di mana 

anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat 

sukses. Anak perlu menyadari bagaimana berubah dan menggunakan pengalaman 

sekolah untuk mendapatkan informasi dan lebih siap merencanakan masa depan. 

Magnuson and Starr (2000: 89) dalam jurnal dikatakan, anak-anak secara 

alami memiliki rasa ingin tahu dan berusaha untuk memahami dunia, melihat ke 

orang lain/ model untuk bimbingan dalam pencarian jati diri, menilai diri sendiri 

dengan tanggapan orang lain untuk memulai eksplorasi diri, mengamati orang-

orang bekerja dan menarik kesimpulan tentang sifat/ keinginan dari pekerjaan, dan 

membentuk ide-ide tentang diri sendiri dan aspirasi. 

Perkembangan rasa keingintahuan dan penggalian untuk memperoleh 

informasi dari pengamatan dan peranan model-model akan mengarahkan anak 

kepada perkembangan minat dan konsep diri anak, yang dihasilkan dari 
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kemampuan untuk merencanakan karier. Penelitian Nasir, R & Lin, L.S. (2013: 

193) mengemukakan adanya korelasi positif dan signifikan yang menunjukkan 

kesadaran karier dan konsep diri anak cenderung memengaruhi satu sama lain. 

Anak memaksakan konsep diri ke dalam karier sebagai sarana ekspresi diri. 

Hubungan kesadaran karier dan konsep diri menunjukkan perkembangan konsep 

diri memiliki dampak langsung pada pengembangan karier anak. 

Super (Sharf, 1992: 121-122) mengasumsikan perkembangan karier 

merupakan peranan individu dalam dunia yang ditempati, bahwa peranan individu 

mencakup pengaruh dari hasil belajar, layanan kelompok, peluang kerja, dan 

keluarga bagi perkembangan karier sepanjang hidup. Individu belajar mengenai 

dirinya sendiri dan lingkungan sesuai tahapan perkembangan individu yang akan 

membentuk sebuah konsep pada diri individu. Super (Zunker, 2006: 52) 

menyatakan pengembangan karier sebagai proses yang terbentang secara bertahap 

selama masa hidup. Setiap individu akan melalui setiap tahapan perkembangan 

dan bertemu tugas perkembangan yang harus capai. Menurut Havighurst (Zunker, 

2006: 389), tugas-tugas perkembangan yang diharapkan dari siswa sebelum 

meninggalkan kelas enam mengungkapkan seperangkat keterampilan fisik dan 

akademik, pengembangan peran sosial, dan nilai-nilai pribadi.  

Super (Muro and Kottman, 1995: 352) mengidentifikasi periode anak usia 

sekolah dasar termasuk dalam tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan karier 

yang paling dominan pada anak usia sekolah dasar adalah berkembangnya fantasi, 

minat, dan kemampuan karier. Sesuai dengan skema Super pada tahapan 

pertumbuhan, anak akan melalui berbagai kegiatan pembelajaran pengalaman 

ketika mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar. Muro and Kottman 

(1995: 352) juga menyatakan karier di sekolah dasar difokuskan pada kesadaran 

diri dan kesadaran karier (self and career awareness). Kesadaran diri berbentuk 

kesadaran yang dimiliki siswa terhadap dirinya, disebut sebagai pengetahuan diri. 

Sedangkan kesadaran karier lebih dititikberatkan pada eksplorasi karier dan 

pengenalan jabatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Suherman (2013: 70) 

juga menyatakan istilah kesadaran karier (career awareness) anak sekolah dasar 
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merupakan bentuk dari kematangan karier, karena anak masih berada pada 

tingkatan kesadaran.  

Penanaman kesadaran karier pada anak sejak dini harus ditekankan, 

sehingga karier tidak hanya sebuah pekerjaan, tetapi lebih dari itu anak dalam 

memilih dan menentukan karier adalah kepuasan untuk keberlangsungan 

sepanjang hidup. Anak mulai berpikir tentang bagaimana kemampuan dan minat 

akan mempengaruhi keputusan karier pada akhirnya. Menurut Amundson, N.E., 

Harris-Bowlsbey, J., & Niles, S.G (2016: 238), tujuan bantuan karier mendorong 

anak untuk mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri, memapari dirinya 

dengan beragam okupasi, dan membantu anak terhindar dari pembatasan opsi 

pendidikan dan pekerjaan terlalu dini. 

Pada status kesadaran karier yang dilakukan di Kenya (Ibrahim. dkk, 

2014: 301), anak yang menyadari karier mampu membuat keputusan karier, 

sementara yang tidak menyadari karier memiliki kesulitan dalam membuat 

keputusan karier. Standar ASCA mengatakan siswa sekolah dasar menerima 

bantuan karier dalam bentuk kegiatan bimbingan kelas dan kunjungan lapangan 

(field trip) sebagai upaya meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran karier siswa. 

Penelitian mengenai perkembangan karier di sekolah dasar dan menengah 

telah mulai diterapkan pada sekolah-sekolah di Eropa dan Jepang. Fujita (2015: 

87) dalam penelitiannya memaparkan terhadap sekolah di Jepang telah 

memberikan  tanggung jawab bimbingan karier dan konseling kepada pengajar 

sekolah, masing-masing memiliki subjek sendiri untuk mengajar yang disebut 

sebagai “sistem pengajar”. Sistem pengajar telah diberlakukan di seluruh sekolah 

dasar dan menengah di Jepang. Kegiatan pendidikan karier di Jepang dan Yunani 

(Fujita, 2015; Sidiropoulou-Dimakakou, 2013) melibatkan kerja kelompok dan 

kegiatan berbasis diskusi, dimana anak belajar membentuk hubungan positif, 

merencanakan bagaimana menikmati kegiatan kelas dan sekolah, dan berpikir 

tentang masa depan anak. Orang yang memimpin kegiatan adalah guru kelas. 

Perhatian diberikan oleh guru untuk pembelajaran karier yang relevan; guru 

menggunakan berbagai macam kegiatan yang membantu anak untuk 
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mengembangkan kesadaran tentang diri sendiri dan dunia kerja. Hasil dari 

program bimbingan karier di Yunani menunjukkan anak-anak menyadari 

pentingnya mengidentifikasi kepentingan diri, keterampilan dan nilai-nilai, dan 

anak memahami gangguan antara pembelajaran berbasis sekolah dan karier masa 

depan. 

Gysbers, N.C (2005: 203) dalam penelitiannya juga menyatakan model 

pembinaan sekolah yang komprehensif di Amerika Serikat telah memiliki 

komponen kurikulum bimbingan dengan pengembangan karier sebagai domain 

utama. Kegiatan karier dimulai di sekolah dasar yang berfokus pada kesadaran 

karier. Askew (2009) menegaskan tanpa pendidikan karier anak akan memiliki 

persepsi yang tidak realistis mengenai lapangan berkarier karena kurangnya 

gambaran masa depan dalam pengambilan keputusan. Anak kurang memiliki 

pengetahuan, pengalaman, dan gambaran mengenai lapangan berkarier. 

Faktanya, kita sedikit mengetahui tentang bagaimana anak belajar dan 

mempersiapkan masa depan, mengingat kebutuhan yang selalu berubah pada abad 

21 ini yang mengharuskan individu untuk menjadi pemikir yang fleksibel, 

pemecah masalah yang efektif, dan pembelajar seumur hidup, sangat penting pada 

masa anak untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang proses 

pengembangan karier untuk lebih mempersiapkan masa depan mereka (Johnson, 

2000: 263). Jadi meskipun ada sedikit urgensi bagi sebagian besar anak untuk 

membuat pilihan pekerjaan langsung, penting bagi mereka untuk mengembangkan 

pemahaman yang berarti tentang relevansi pembelajaran berbasis karier di sekolah 

untuk masa depan mereka. 

Fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali individu yang mengalami 

kesulitan dalam menentukan karier dan banyak juga yang tidak dapat bertahan di 

lingkungan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Budiamin, A (2002) menghasilkan sebanyak 90% siswa SMA di 

Kabupaten Bandung menyatakan masih bingung dalam memilih karier di masa 

depan. Penelitian oleh Muttaqin, R (2016) juga menyertakan permasalahan karier 

yang terjadi pada siswa kelas IX SMP, sebanyak 64% siswa belum mengetahui 
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apa yang akan dilakukan setelah lulus SMP, 50% siswa sulit menentukan pilihan 

sekolah lanjutan, dan 56% siswa sulit menentukan sikap setelah lulus SMP. 

Bailey dan Nystom (Popon S. Arifin, 1985: 11-12) menyatakan seyogyanya dalam 

mempersiapkan dan merencanakan karier perlu dilakukan sejak dini. 

Tampak dari laporan tahunan Indonesia (UNICEF, 2012: 9) menyertai 

data sekitar 2,3 juta anak usia 7-15 tahun tidak bersekolah dan sekitar 42% anak 

putus sekolah. Kemendikbud juga menyertai data pada tahun 2015/2016 

berjumlah lebih dari 1 juta anak usia sekolah dasar putus sekolah. Pada tahun 

2016/2017 juga berjumlah 600 ribu anak usia sekolah dasar mengalami putus 

sekolah. Berdasarkan survey data pendidikan tahun 2016/2017 (Kemendikbud, 

2017), provinsi Aceh memiliki data siswa sekolah dasar putus sekolah sebesar 

0.21%, lebih tinggi dibanding keseluruhan rata-rata siswa sekolah dasar seluruh 

Indonesia yang memiliki persentase sebesaar 0.15%. Mengenai angka putus 

sekolah di Indonesia khususnya Aceh dengan usia sekolah dasar semakin 

memperkuat bahwa kesadaran karier peru ditanamkan dalam setting sekolah. 

Sebuah penelitian di Turkey terhadap 644 siswa sekolah dasar juga menunjukkan 

hasil walaupun mereka mampu mengasosiasikan karakteristik pribadi dengan 

karier namun mereka kurang memiliki pengetahuan tentang implikasi karier dan 

tugas-tugas manajemen karier (Nazli, 2014).  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan guru di SD 

Al-Fityan, banyak siswa belum sepenuhnya mengetahui apa yang ingin dilakukan 

ketika dewasa kelak. Menurut guru di sekolah Al-Fityan, siswa belum 

menemukan minat dan bakat yang ada dalam diri terlihat dari kurangnya 

pemahaman siswa terhadap dirinya, terlebih pada kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan di sekolah. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan atas 

ajakan dari teman atau pilihan dari orang tua, dan hanya sebagian kecil memilih 

ekstrakurikuler atas minat atau bakat siswa. Pengetahuan siswa terhadap suatu 

profesi pun hanya dilihat secara eksternal atau penampilan suatu profesi, siswa 

tidak memahami tugas dari suatu profesi tersebut. Hal tersebut berdampak pada 

kurangnya pengetahuan siswa sekolah dasar terkait dengan informasi karier. 
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Fenomena yang terjadi pada siswa sekolah dasar, diduga karena layanan 

bimbingan karier di sekolah belum banyak menyentuh kebutuhan siswa. Tidak 

adanya layanan bimbingan karier di sekolah menjadikan kebutuhan siswa 

terhadap karier masih belum optimal sehingga pihak sekolah membutuhkan 

adanya layanan bimbingan karier kepada siswa sebagai salah satu bentuk 

pencapaian kebutuhan siswa yang perlu ditanamkan berupa kepercayaan terhadap 

diri sendiri, pengetahuan mengenai informasi karier, dan cita-cita menjadi fokus 

utama bimbingan karier di sekolah dasar. 

Penelitian Emmet (1997) menyatakan perkembangan karier di sekolah 

dasar sebagian besar masih diabaikan dalam bentuk literature, praktik, maupun 

program pelatihan profesional. Sementara semakin banyak program persiapan 

konselor sekolah termasuk kursus konseling/ pengembangan karier, namun hanya 

sedikit yang membuat penyesuaian untuk kebutuhan konselor sekolah dasar di 

masa mendatang. Hal ini menjadikan banyak konselor sekolah dasar tidak 

memiliki pelatihan dan dukungan yang tepat untuk memfasilitasi pengembangan 

karier siswa sekolah dasar. 

Terdapat fakta juga yang menunjukkan bahwa referensi dan studi 

pengembangan karier anak Indonesia dalam hal jumlah dan variannya belum 

memadai. Referensi penting tentang perkembangan vokasi pada masa anak lebih 

sulit ditemukan daripada masa remaja dan dewasa (Hartug, Porfeli, dan 

Vondracek, 2005: 386-387). Sejatinya bimbingan karier perlu diberikan kepada 

anak sekolah dasar bahkan dimulai sebelum taman kanak-kanak dengan asumsi 

bahwa perkembangan karier mempertimbangkan proses sepanjang hayat; program 

karier komprehensif disesuaikan usia, dan termasuk kegiatan pengalaman 

(Zunker, 2006: 386-387). 

Sesuai dengan kerangka kerja bimbingan dan konseling dalam rambu-

rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling (Depdiknas: 2008) 

menyebutkan yang harus dilakukan dalam perencanaan program adalah 

menganalisis kebutuhan siswa. Sementara di dalam Permendikbud No. 111 Tahun 

2014, penempatan bimbingan dan konseling di sekolah telah memperoleh dasar 
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legalitas yuridis-formal yang lebih kokoh, yakni tentang bimbingan dan konseling 

pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Depdiknas (2008) juga menyertakan tugas perkembangan mengenai 

Standar Kompetensi Kemandirian Siswa, terdapat sepuluh aspek perkembangan 

yang perlu dicapai oleh siswa sekolah dasar, salah satunya mengenai wawasan 

dan kesiapan karier yaitu mengenal ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam 

lingkungan kehidupan. 

Rogers (Crites, 1981) menyatakan individu akan mengalami masalah 

dalam kariernya apabila individu berada dalam salah satu kondisi berikut: (1) luas 

pengetahuan mengenai diri tetapi sempit mengenai dunia kerja; (2) sempit 

pengetahuan mengenai diri tetapi luas pengetahuan dunia kerja; (3)sempit 

pengetahuan mengenai diri dan dunia kerja; dan (4) luas pengetahuan diri dan 

dunia kerja. 

Program bimbingan dan konseling sebagai tujuan mengarahkan anak 

untuk hidup sukses dan memberi kontribusi kepada masyarakat pada masa depan, 

tidak hanya memperkuat pentingnya perkembangan pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan, tetapi pengembangan karier juga harus melekat pada 

dasar-dasar teoritis program bimbingan dan konseling sekolah dalam 

mengidentifikasi kompetensi anak (Schultheiss, D.E.P, 2005: 185). Selain itu, 

pembelajaran pada pengembangan karier juga menunjukkan sifat dinamis dari 

karier sebagai proses pengembangan dari waktu ke waktu, sehingga secara khusus 

Watson dan McMahon (2005) memberikan fokus pertanyaan terhadap 

pengembangan karier anak terdapat pada bagaimana anak-anak belajar dan apa 

yang dipelajari anak tentang dunia kerja dan masa depan mereka. 

Pelaksanaan bimbingan karier di sekolah dasar memiliki beberapa 

pertimbangan sesuai dengan kondisi anak. Menurut Gibson (Manrihu, 1988: 106), 

pertimbangan rancangan bimbingan karier di sekolah dasar diantaranya (1) anak 

relatif terbatas dalam kemampuan verbalisasinya, (2) kemampuan penalaran anak 

belum sepenuhnya berkembang, dan (3) kemampuan berkonsentrasi pada periode-

periode waktu yang lama masih terbatas. Berdasarkan pertimbangan kondisi anak, 



 

 
Elsa Keumala, 2018 
PENGEMBANGAN PROGRAM BIMBINGAN KARIER DENGAN TEKNIK MODELING UNTUK 
MENINGKATKAN KESADARAN KARIER SISWA KELAS V SD AL-FITYAN ACEH TAHUN AJARAN 
2017/2018 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

maka pendekatan dengan modeling dapat menjadi alternatif teknik yang 

digunakan dalam proses pelaksanaan bimbingan karier di sekolah dasar. 

Sejalan dengan konsep pengembangan karier, komponen dari teori kognitif 

sosial juga menyatakan individu mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan 

dan perilaku, serta pengalaman tidak langsung dapat dipelajari dengan 

mengobservasi orang lain. Pembelajaran melalui proses observasi dinamakan 

modeling. Bandura (Feist, Jess. Feist, Gregory, J, 2006) mengatakan, modeling 

lebih dari sekedar mencocokkan perilaku dari orang lain melainkan 

merepresentasikan secara simbolis suatu informasi dan menyimpannya untuk 

digunakan di masa depan. Menurut Bandura (Corey, 2007) teknik modeling 

merupakan observasi permodelan, yakni mengobservasi seseorang sehingga 

observer membentuk ide dan tingkah laku, kemudian dijelaskan sebagai panduan 

untuk bertindak. 

Gybson (2004) mengemukakan teori karier dengan mengusulkan 

pentingnya model peran dalam karier akan membantu individu memandu 

perkembangannya. Model peran yang digambarkan melalui media sangat penting 

untuk kesuksesan karier. 

Program bimbingan untuk meningkatkan kesadaran karier anak melalui 

modeling merupakan program bimbingan dan konseling yang disusun dan 

direncanakan terlebih dahulu secara matang dengan merujuk pada kompetensi 

karier yang dimiliki anak sekolah dasar melalui modeling. Program bimbingan 

dan konseling menjadi rujukan konselor dalam menyusun rencana kegiatan 

bimbingan karier di sekolah dasar. 

Sejalan dengan latar belakang masalah, dirasa perlu dilakukan penelitian 

dengan maksud memperoleh program bimbingan karier untuk meningkatkan 

kesadaran karier anak melalui teknik modeling. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Siswa sekolah dasar kelas tinggi (9-12 tahun) umumnya memperoleh dan 

mengembangkan sikap-sikap terhadap sekolah, diri sendiri, kelompok sebaya, 
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kelompok sosial, dan keluarga. Anak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan 

apa yang dimiliki. Banyak potensi penting dalam diri anak sebagai dasar 

perkembangan lebih lanjut. Rendahnya kesadaran karier siswa ditandai dengan 

kurangnya mengenali minat dan bakat yang ada pada diri, pilihan masih ditujukan 

kepada teman maupun orang tua, dan kurangnya pengetahuan dalam memahami 

suatu profesi karena belum optimalnya informasi yang diterima oleh siswa. 

Sehingga fokus utama dalam penelitian adalah membantu siswa dalam 

mengembangkan kesadaran karier. 

Dalam penelitian ini terdapat aspek-aspek yang dijadikan sebagai acuan 

tingkat kesadaran karier peserta didik sekolah dasar. Menurut The National 

Occupational Information Coordinating Committee (NOICC) (Worzbyt., dkk, 

2003: 384), aspek-aspek kesadaran karier pada tingkat sekolah dasar adalah 

sebagai berikut: pengetahuan diri, pendidikan dan eksplorasi karier, dan 

perencanaan karier. 

Pelaksanaan bimbingan karier pada anak sekolah dasar merupakan 

tanggung jawab pihak sekolah khususnya konselor yang lebih mengetahui 

karateristik anak. Tanggung jawab konselor akan menjadi kendala apabila di 

sekolah dasar tidak tersedia konselor sebagai tenaga ahli yang akan melaksanakan 

program bimbingan dan konseling, namun melalui program bimbingan dan 

konseling, dapat mempermudah guru untuk mengaplikasikannya di kelas secara 

klasikal. 

Sebagai bagian dari pengetahuan dasar, bimbingan dan konseling perlu 

melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kesadaran karier anak usia 

sekolah dasar, salah satunya dengan mengembangkan program bimbingan karier 

dengan teknik modeling. Anak dapat melakukan peniruan terhadap model yang 

ditampilkan, baik untuk memahami diri maupun dunia sekeliling anak. 

Gybson (2004) mengemukakan teori karier dengan mengusulkan 

pentingnya model peran dalam karier akan membantu individu memandu 

perkembangannya. Model peran yang digambarkan melalui media sangat penting 

untuk kesuksesan karier. Terdapat pula teknik lainnya yang dapat diterapkan pada 
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anak usia sekolah dasar. Penggunaan media permainan merupakan salah satu 

media dalam melaksanakan bimbingan dan konseling agar lebih bermakna bagi 

anak memberikan pengalaman pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari (Green 

& Keys, 2001). Dalam penelitian Rika (2010) teknik yang digunakan adalah 

dengan memanfaatkan media seni dan permainan sebagai teknik dalam 

meningkatkan kesadaran karier siswa, media permainan yang digunakan yakni 

berupa modeling, role playing, simulasi dongeng bercerita, diskusi kasus, wisata 

keilmuan, games, dan biografi para tokoh. Dalam penelitian Diar Rizki Ashar 

(2015) juga menggunakan media sebagai pelaksanaan bimbingan karier untuk 

meningkatkan kesadaran karier anak. Media yang digunakan yakni melalui media 

gambar. Dalam penelitian Muliawati Sholihat (2014) juga menggunakan teknik 

dalam bimbingan karier dengan teknik role playing. Teknik role playing adalah 

suatu cara membimbing dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku 

dalam hubungan sosial (Sudjana, 2009: 89). Proses bimbingan yang ditekankan 

dalam teknik ini terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke 

dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi, baik guru maupun siswa. 

 Penelitian Adiputra (2015) dengan menggunakan teknik modeling pada 

peningkatan perencanaan karier anak juga memperoleh hasil yang efektif. Tujuan 

dari penelitian mengarahkan anak agar mampu dalam merencanakan karier 

dengan memahami minat dan potensi terhadap perkembangan anak. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik 

modeling. Teknik modeling merupakan suatu komponen strategi dimana konsleor 

menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku model yang menjadi tujuan. 

Penerapan teknik modeling merujuk pada tingkah laku model bertindak sebagai 

suatu stimulus pada pikiran, sikap, dan tingkah laku anak. Penggunaan teknik 

modeling yang sesuai untuk meningkatkan kesadaran karier siswa sekolah dasar 

adalah melalui modeling simbolik. Model simbolik berupa video merupakan 

gambar hidup yang konkrit dengan memilki pengaruh baik dalam kegiatan 

pembelajaran dibandingkan pendekatan lain seperti diskusi. Piaget (Santrock, 

2012) juga mengemukakan tahap perkembangan anak usia sekolah dasar berada 
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pada tahap operasional konkrit dimana pengamatan menunjukkan kemampuan 

anak untuk mengerjakan operasi konkrit. 

Bimbingan karier sangat diperlukan sejak dini dalam proses kesadaran 

karier. Super (Sharf, 1992: 128) menjelaskan model pengembangan karier di usia 

sekolah dasar ditujukan untuk menciptakan konsep diri positif. Tugas 

perkembangan yang digambarkan dalam tahap pertumbuhan karier Super 

dirancang untuk perencanaan masa depan, meningkatkan kontrol pribadi atas 

kehidupan seseorang, mengembangkan kesadaran pentingnya pencapaian prestasi 

sekolah dan bekerja, dan memperoleh sikap kerja yang kompeten. 

Ketidakmatangan dalam satu tahap perkembangan karier dapat mengganggu 

keseimbangan psikis dan kekurangsesuaian perilaku yang tampak oleh individu. 

Kurangnya informasi mengenai karier akan menyebabkan individu sulit 

mengambil keputusan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu bimbingan 

karier di sekolah dasar merupakan salah satu solusi agar siswa lebih mengenai 

diri, prestasi dan eksplorasi karier, dan mampu merencakan masa depannya. 

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai pentingnya kesadaran karier 

anak serta program bimbingan dan konseling karier, penelitian berfokus pada 

pengembangan program bimbingan karier untuk mengembangkan kesadaran 

karier anak melalui teknik modeling. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 

“bagaimana penggunaan teknik modeling dalam meningkatkan kesadaran karier 

siswa kelas V SD Al-Fityan Aceh Tahun Ajaran 2017/2018?” 

Rumusan masalah penelitian dirinci ke dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran profil kesadaran karier siswa kelas V SD Al-

Fityan Aceh Tahun Ajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana rumusan isi program bimbingan karier yang 

direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran karier melalui 

teknik modeling pada siswa kelas V SD Al-Fityan Aceh Tahun Ajaran 

2017/2018? 
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3. Apakah penggunaan teknik modeling efektif untuk meningkatkan 

kesadaran karier siswa kelas V SD Al-Fityan Aceh Tahun Ajaran 

2017/2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian adalah menghasilkan program bimbingan karier 

untuk meningkatkan kesadaran karier anak melalui teknik modeling pada siswa 

kelas V SD Al-Fityan Aceh Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 

Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah: 

1. Mendeskripsikan gambaran profil kesadaran karier siswa kelas V SD 

Al-Fityan Aceh Tahun Ajaran 2017/2018 

2. Memperoleh rumusan isi program hipotetik bimbingan karier untuk 

meningkatkan kesadaran karier melalui teknik modeling pada siswa 

kelas V SD Al-Fityan Aceh Tahun Ajaran 2017/2018 

3. Menganalisis efektifitas penggunaan teknik modeling untuk 

meningkatkan kasadaran karier siswa kelas V SD Al-Fityan Aceh 

Tahun Ajaran 2017/2018 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian memberikan manfaat bagi peneliti maupun pengembangan 

konsep keilmuan. Secara teoritis, manfaat penelitian adalah memperkaya konsep 

keilmuan mengenai bimbingan karier serta menguatkan konsep pengembangan 

program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. 

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat berkontribusi positif bagi 

pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Guru BK, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menjalankan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah 
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2. Peneliti selanjutnya, penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

terkait kesadaran karier dan teknik modeling sebagai salah satu pendekatan 

bagi peningkatan kesadaran karier.  

 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi penulisan tesis terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I 

memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi 

dan rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi tesis. Bab II menyajikan konsep teoritis yang terdiri dari konsep 

perkembangan karier, kesadaran karier siswa sekolah dasar, dan konsep teknik 

modeling. Bab III memaparkan metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan 

desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional variabel. 

Penyusunan alat pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV akan 

menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari penguraian hasil 

penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Bab V penutup, berisi kesimpulan 

penelitian dan rekomendasi dari hasil penelitian. 


