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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tugas perkembangan merupakan suatu hal yang harus 

ditempuh pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. 

Apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan 

kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan berikutnya namun 

sebaliknya apabila gagal akan sulit dalam menuntaskan tugas 

perkembangan berikutnya (Havighurst dalam Yusuf & Nurihsan, 2014, 

hlm. 196). 

Havighurst (dalam Yusuf & Nurihsan, 2014, hlm. 197) 

memaparkan tugas-tugas perkembangan remaja yang berkaitan dengan 

perkembangan karir sebagai berikut: 1) memilih dan mempersiapkan 

karir; 2) pengaturan tujuan karir untuk kemandirian ekonomi; 3) 

memilih dan bersiap-siap menghadapi suatu jabatan, menghubungkan 

minat dan kemampuan pada berbagai pilihan; dan 4) Mengembangkan 

konsep ketrampilan dan kemampuan. 

Masa remaja menjadi masa yang ideal untuk mempelajari 

perkembangan karir, aspirasi karir dapat mewakili orientasi remaja 

terhadap tujuan karir yang diinginkan dalam kondisi ideal. Banyaknya 

perubahan yang terjadi selama masa ini  sangat mempengaruhi 

pembentukan aspirasi karir. Perubahan terjadi baik secara internal 

maupun eksternal, misalnya secara internal remaja mengalami 

perubahan kognitif dari yang tadinya berfikir konkret menjadi berfikir 

abstrak. Sedangkan secara eksternal misalnya terjadi perubahan finansial 

pada saat di sekolah menengah pertama dan menjelang sekolah 

menengah lanjutan sehingga teradi perubahan ambisi terhadap suatu 

karir tertentu (Watson & Rojewski dalam Domenico, 2006, hlm. 3). 

Aspirasi karir mulai terbentuk sekitar tahun-tahun awal sekolah 

menengah dan berkembang pada awal-awal sekolah lanjutan dan 

beberapa kategori pekerjaan menunjukan adanya minat karir yang tidak 

stabil menuju akhir sekolah lanjutan (Gore, 2017, hlm. 1383). 

Proses pengambilan keputusan karir adalah kata kunci yang 

menggambarkan beberapa isu utama dalam perkembangan karir. 

Aspirasi karir dapat mewakili tujuan dari pilihan karir individu. Aspirasi 
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tersebut dipengaruhi oleh konsep diri individu (Andreasean, 2016, hlm. 

15). 

Tujuan pendidikan nasional yang tertera pada Pasal 3 Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan 

bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Salah satu tujuan yang perlu digarisbawahi dan berkaitan dengan 

aspirasi karir peserta didik adalah mandiri dan bertanggungjawab. 

Mandiri dan bertanggungjawab dalam hal ini berarti peserta didik secara 

mandiri memiliki harapan akan masa depannya dan bertanggungjawab 

terhadap keputusan karir yang diambil. 

Aspirasi karir juga memiliki peran dalam mencapai tujuan 

bimbingan dan konseling yaitu pada aspek karir, seperti yang termuat 

dalam SKKPD (Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik) yaitu 

pada tahap perkembangan wawasan dan kesiapan karir peserta didik 

sekolah lanjutan tingkat atas dengan tujuan: 1) Mempelajari kemampuan 

diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktifitas yang 

berfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah; 2) 

internalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan 

alternatif karir; dan 3) Mengembangkan alternatif perencanaan karir 

dengan mempertimbangkan kemampuan, peluang dan ragam karir 

(ABKIN, 2008, 257). 

Aspirasi karir adalah harapan individu untuk mewujudkan 

tujuan karir yang diinginkan. Hal ini diyakini bahwa aspirasi karir 

peserta didik adalah hal yang paling relevan sebagai salah satu  faktor 

penentu pencapaian karir seseorang di masa depan. Tingkat aspirasi 

karir sebagai ambisi dan pemikiran seseorang tentang pekerjaan di masa 

depan (Gottfredson 1981; Trice and King, 1991; Sewell, 1969; dalam 

Dalton, 2016, hlm. 5-6).  Aspirasi karir di lingkungan sekolah dalam 

penelitian ini merujuk pada definisi yang dikemukakan Gottfredson dkk. 

bahwa aspirasi karir adalah harapan peserta didik berupa pemikiran dan 

tindakan untuk masa depannya yang diwujudkan dengan cita-cita 

pekerjaan dan rencana studi lanjutan. 

Individu dengan aspirasi karir tinggi memiliki korelasi positif 

dengan motivasi, yang mengindikasikan kepuasan diri dan harga diri, 
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dan kecenderungan optimis yang tinggi dan memiliki kemampuan 

pemecahan masalah dengan baik (Brien, 2008, hlm. 7). Secara lebih 

rinci tingkat aspirasi karir yang tinggi pada peserta didik ditandai 

dengan: 1) adanya pencapaian karir peserta didik pada tahap selanjutnya 

yang lebih terarah bahkan memiliki pengaruh besar pada kehidupan 

individu rata-rata dalam 30-35 tahun selama perkembangan karir peserta 

didik; 2) peserta didik dengan aspirasi karir tinggi atau harapan tinggi 

memiliki prestasi sekolah yang lebih tinggi daripada mereka yang 

memiliki aspirasi karir rendah dan harapan rendah; 3) keselarasan 

lengkap antara aspirasi karir tinggi, harapan tinggi dan prestasi tinggi 

merupakan indikator terpenting perilaku peserta didik untuk 

pendidikannya di masa depan (Holland & Lutz, dkk. dalam Hafsyan, 

2015, hlm. 19-20; Khattab, 2015, hlm. 731). 

Sedangkan aspirasi karir yang rendah pada peserta didik 

ditandai dengan: 1) adanya masalah karir di masa depan sehinga dapat 

berakibat pada masalah sosial; 2) seringkali tidak menyadari bahwa apa 

yang dilakukan hari ini memiliki implikasi terhadap peluang karir masa 

depan; dan 3)  adanya kegagalan untuk merencanakan dan membatasi 

kemampuan mereka dalam perkembangan karir. Maka dari itu, harus 

dipertimbangkan secara sadar bahwa dengan aspirasi karir yang baik, 

waktu menjadi hal penting yang harus digunakan secara bijak agar karir 

dan harapan mudah direncanakan (Marko & Savickas, 1998; Savickas, 

1991; Whan, 1995 dalam Laker, 2007, hlm 129; Mercanlioglu, 2010, 

hlm. 25-35). 

Aspirasi karir pada peserta didik perlu ditingkatkan karena 

peserta didik sekolah menengah  dan lanjutan masih mengalami 

kebingungan karir. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang 

menunjukan sebanyak 53.5% peserta didik di Jepang masih bingung 

melanjutkan kemana setelah lulus sekolah lanjutan (Mitsuko, 2012, hlm. 

80; Michitani & Okada, 2009, hlm. 3). Bahkan penelitian karir di 

Amerika telah mendapat perhatian publik cukup besar dalam beberapa 

tahun terakhir. Situasi yang semakin memburuk karena kurangnya 

perencanaan dan aspirasi karir pada taraf pendidikan awal yaitu dari 

sekolah menengah sehingga sulit mendapatkan keberhasilan (Brinton, 

1998, hlm. 1; Shepard, 2000, hlm. 155).  
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Karir dalam konteks pendidikan di Indonesia dibuktikan dengan 

beberapa hasil penelitian. Hasil survey Supriatna (disampaikan dalam 

seminar karir di UPI Bandung, 2017) memaparkan problem karir peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan dan menyatakan bahwa pada tingkat 

pendidikan SMK  di beberapa kota/kabupaten Jawa Barat, problem karir 

yang dialami peserta didik bergerak dari pemahaman tentang karir (kelas 

X) menuju ke kurang siap atau bingung dalam menentukan pilihan atau 

keputusan karir, yang sesuai dengan karakteristik diri pribadinya (kelas 

XII).  Penelitian lain di Kabupaten Bandung menunjukan bahwa sebesar 

90% peserta didik menyatakan bingung dalam memilih karir dan sebesar 

70% peserta didik menyatakan karir masa depan tergantung pada pilihan 

karir orangtua (Budiamin dalam Lestari, 2014, hlm 2). Hasil penelitian 

Pandang, dkk.  (2010, hlm. 3) menunjukan bahwa 92%  peserta didik 

mengaku tidak pernah mendapatkan layanan bimbingan karir dan hanya 

7% yang mengaku pernah mendapatkan layanan bimbingan karir. BPS 

(2013) menyatakan bahwa jumlah pengangguran berdasarkan tingkat 

pendidikan, lulusan sekolah menengah menempati jumlah pengangguran 

terbanyak dengan jumlah 525.648 orang atu sekitar 25,96% (Giana, 

2014, hlm. 2).  

Berbagai jenis model bimbingan dan konseling telah 

dikembangkan oleh para ahli untuk mengembangkan kemampuan 

aspirasi karir di Indonesia dalam beberapa penelitian. Penelitian Sifah 

(2015, hlm. 3) menunjukan bahwa aspirasi karir saling berkontribusi 

dengan efikasi diri. Widiastuti  (2016)  menunjukan bahwa aspirasi karir 

dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, pendidikan terakhir orangtua, 

penghasilan orangtua dan perbandingan gender. Studi lain oleh Arjanggi 

(2015, hlm. 21) diperoleh hasil bahwa peserta didik sekolah lanjutan 

masih belum memiliki aspirasi karir yang jelas sehingga perlu 

menerapkan rencana kerja terstruktur berupa peta pikiran dan perlu 

diberikan penguatan tentang aspirasi karir kepada remaja melalui 

referensi dari orang tua atau keluarga secara luas. 

Studi pendahuluan dengan dokumentasi dilakukan dengan 

mengungkap hasil ITP kelas XI  dan hasil penelusuran tamatan SMK 

Negeri 1 Bandung. Didapatkan hasil secara umum ITP kelas XI SMK 

Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2018/2019 pada perkembangan 

wawasan dan persiapan karir berada pada tahap sadar diri dengan rata-

rata tingkat perkembangan berada pada angka 4,68.  Artinya ditandai 
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dengan ciri-ciri: 1) peserta didik cukup mampu berfikir alternatif dalam 

pemecahan karir; 2) cukup melihat harapan dan berbagai kemungkinan 

dalam situasi; 3)  cukup peduli untuk mengambil manfaat dari 

kesempatan yang ada; dan 4) cukup mampu berorientasi pada 

pemecahan masalah dan menyesuaikan terhadap situasi dan peranan 

dalam karir. Data lain mengungkap hasil penelusuran tamatan SMK 

Negeri 1 Bandung sebanyak 45% bekerja, 34% kuliah, 3% wirausaha 

dan 7% belum bekerja. Sehingga perlu dikembangkan ambisi dan 

harapan dalam karir pada peserta didik untuk dapat mencapai tingkat 

perkembangan seksama. 

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan, bimbingan dan 

konseling memiliki posisi yang sangat penting dalam perkembangan 

karir peserta didik, khususnya dalam ambisi dan harapan dalam karir 

yang dikenal dengan istilah aspirasi karir. Bimbingan dan konseling 

sebagai upaya pemberian layanan untuk mengoptimalkan perkembangan 

peserta didik dari kondisi peserta didik apa adanya menjadi kondisi yang 

seharusnya. Maka dalam hal ini, bimbingan karir merupakan layanan 

pemberian bantuan yang tepat bagi peserta didik dalam upaya 

mengoptimalkan pekembangan aspirasi karir peserta didik.  

Kebutuhan karir yang dibutuhkan peserta didik dalam 

menunjang program bimbingan karir adalah pemahaman tentang diri 

dan pengalaman yang berpengaruh terhadap pemilihan karir, 

kemampuan untuk merencanakan karir dan mencari informasi-informasi 

karir, mengidentifikasi jenis-jenis karir untuk masa depan, mampu 

deskripsi keterampilan yang dimiliki saat ini sehingga berhubungan 

dengan permintaan tenaga kerja (Bowers, 2002, hlm. 93).  

Tujuan bimbingan karir yaitu membantu peserta didik memiliki 

pemahaman diri mengenai karir, memiliki pengetahuan mengenai dunia 

kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan karir, memiliki 

sikap positif tentang dunia kerja, memiliki kemampuan membentuk 

identitas karir, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, 

membentuk pola-pola karir dan memiliki kemampuan atau kematangan 

untuk mengambil keputusan karir (ABKIN, 2008, hlm. 199-200). 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

1.2.1 Rumusan Masalah  
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Berdasarkan paparan di atas, fakta empirik dan landasan teoritik 

yang telah diuraikan mengindikasikan bahwa aspirasi karir merupakan 

wilayah kajian bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan dan 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah peserta didik 

belum memiliki harapan/ide-ide/impian dan tindakan mengenai masa 

depannya. Dengan demikian perlu adanya layanan bantuan bagi peserta 

didik yang dikembangkan berdasarkan profil aspirasi karir peserta 

didik. 

Menurut Supriatna (2006, hlm. 13) menyatakan bahwa: 

“Bimbingan karir pada dasarnya merupakan proses bantuan, 

layanan, dan / atau pendekatan yang dilakukan oleh konselor terhadap 

klien (peserta didik), agar peserta didik dapat memahami dirinya, 

mengenal dunia kerja, 

merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang 

diharapkannya, menentukan dan mengambil keputusan yang tepat serta 

bertanggung jawab, sehingga mampu mewujudkan dirinya secara 

bermakna.” 

Bardick, dkk. (2006, hlm. 250) menjelaskan program bimbingan 

karir dipandang penting untuk membantu meningkatkan perkembangan 

aspirasi karir peserta didik. Program tersebut  tepat ditingkatkan di 

tingkat sekolah lanjutan. Peserta didik SMK merupakan peserta didik 

sekolah lanjutan yang seharusnya perlu memperoleh layanan bimbingan 

karir berupa perencanaan untuk masa depannya. Perkembangan karir 

merupakan dimensi yang penting bagi peserta didik SMK  karena akan 

berdampak terhadap kehidupan jangka panjang. Pendapat tersebut 

diperkuat oleh Syafarudin (2015) yang menjelaskan layanan terhadap 

peserta didik dengan aspirasi karir rendah berupa pemberian layanan 

informasi karir selama beberapa kali pertemuan dengan harapan adanya 

perubahan pada diri peserta didik yaitu peserta didik yakin dengan 

jurusan yang dipilih serta lebih rajin dalam proses belajar.  

Masalah utama yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana program bimbingan karir berdasarkan profil aspirasi karir 

peserta didik SMK yang layak menurut pakar dan praktisi?” 

1.2.2 Pertanyaan Penelitian 

Permasalahan tersebut kemudian diturunkan menjadi pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1.2.2.1 Seperti apa profil aspirasi karir peserta didik SMK? 

1.2.2.2 Bagaimana program bimbingan karir berdasarkan profil 

aspirasi karir peserta didik SMK yang layak menurut pakar dan 

praktisi? 

 

1.3 Penjelasan Konseptual 

Berdasarkan  rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, 

terdapat dua penjelasan konseptual yaitu mengenai aspirasi karir dan 

program bimbingan karir. Penjelasan tersebut dijelaskan dalam bagian-

bagian berikut: 

1.3.1 Aspirasi Karir 

Aspirasi karir adalah harapan individu untuk mencapai 

perkembangan karir yang diinginkan dan terdiri dari dua komponen 

utama yaitu komponen idealis (sikap) yang mewakili ide-ide atau impian 

dan komponen realistis (perilaku) sebagai tindakan yang diambil untuk 

mewujudkan impian tersebut (Gottfredson dalam Dalton, 2016, hlm. 5-

6). 

Mayrhofer, dkk. (2005, hlm. 40) menjelaskan bahwa aspirasi 

karir mencerminkan kekuatan niat (kebutuhan dan motif) individu untuk 

aktif dalam bidang karir dengan menilai prasyarat keberhasilan di setiap 

bidang serta kekuatan dan kelemahan pribadi mereka yang disesuaikan 

dengan peluang dan keadaan yang dipengaruhi oleh gender, etnik, 

pengaruh teman sebaya, guru dan orangtua. 

Aspirasi karir didefinisikan sebagai tingkat komitmen terhadap 

karir tertentu, orientasi karir yang kuat, dan sejauh mana orang bercita-

cita untuk posisi kepemimpinan dan melanjutkan pendidikan dalam karir 

mereka, terdiri dari enam aspek yaitu: Sukses karir (career success), 

keamanan (security), keahlian (expertise), kebebasan (freedom), 

keseimbangan (balance) dan bakat (talent) (Gray & O'Brien dalam 

Hoppe, 2016, hlm. 4; web career guide, 2009).  

Penjelasan lain memaparkan bahwa aspirasi karir adalah 

pernyataan atau nilai abstrak dan keyakinan mengenai rencana masa 

depan (rencana pendidikan atau pekerjaan) yang dilakukan oleh kaum 

muda, yaitu tingkat pendidikan yang ingin dicapai peserta didik atau 

harapan individu yang akan terjadi di masa depan (Reynolds dan 

Pemberton; Gorard  dalam Khattab, 2015, hlm. 733). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoppe%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26379343
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Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa aspirasi karir adalah pandangan yang berisi harapan untuk terlibat 

aktif dalam perencanaan masa depan baik berupa lanjutan studi maupun 

pekerjaan. Terdapat tiga unsur penting yaitu: 1) kognitif, terdiri dari 

pengetahuan diri, pemahaman peran, mempertimbangakan pengaruh; 2) 

afektif, terdiri dari keinginan masa depan dan komitmen kerja;  dan 3) 

psikomotorik, terdiri dari terampil untuk mencapai kemajuan dan 

berusaha memenuhi persyaratan. 

 

1.3.2 Program Bimbingan Karir 

Program bimbingan karir adalah program pengembangan yang 

komprehensif dan dirancang untuk membantu individu membuat dan 

menerapkan pilihan pendidikan dan pekerjaan yang sesuai, 

mengembangkan kompetensi individu dalam pengetahuan diri, 

eksplorasi pendidikan dan pekerjaan, serta perencanaan karir (US 

Department Education, 2014). 

Program bimbingan karir merupakan program yang dirancang 

untuk pengembangan karir dan memberikan manfaat bagi semua peserta 

didik di lingkungan sekolah dalam persiapannya merencanakan masa 

depan yang mencakup pendidikan umum, pelatihan kerja dan pekerjaan 

serta pengetahuan kehidupan sosial (Bernstein, 1995, hlm. 4). Kerangka 

kerja program bimbingak karir pada dasarnya terdiri dari tiga 

komponen: (1) penyampaian program bimbingan karir; (2) upaya 

kolaborasi dan artikulasi; dan (3) kepemimpinan dan dukungan yang 

diberikan dalam program bimbingan karir oleh institusi tersebut 

(misalnya, sekolah menengah atas, administrasi perguruan tinggi, 

kebijakan yang mendukung program, evaluasi, dan tindak lanjut). 

Sedangkan karakteristik program bimbingan karir adalah sebagai berikut 

: 1) Dapat diidentifikasi namun terintegrasi dengan program lain di 

dalam institusi; 2) Meningkatkan pengetahuan, pengembangan, 

keterampilan, dan kemampuan karir bagi semua peserta didik; 3) 

Menggunakan kegiatan terkoordinasi yang dirancang untuk mendukung 

pencapaian standar kompetensi peserta didik; 4) Mendukung 

penyampaian program melalui kepemimpinan yang berkualitas; staf 

yang beragam; fasilitas, sumber keuangan yang memadai; dan 

manajemen yang efektif; 5) Evaluasi yang didasarkan pada keefektifan 

program dalam mendukung pencapaian standar bimbingan karir bagi 
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peserta didik (National Career Development Guidelines (NOICC dalam 

Bernstein, 1995, hlm. 9) 

Definisi program bimbingan karir yang mengacu pada definisi 

program bimbingan dan konseling dapat dipaparkan bahwa program 

bimbingan karir adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan 

yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti periode 

bulanan, semester, dan tahunan untuk membantu mengentaskan masalah 

karir peserta didik (Suherman, 2011, hlm. 63). Struktur program 

bimbingan karir ini meliputi rasional, deskripsi kebutuhan, tujuan, 

sasaran, komponen program, tahapan kegiatan, rencanan operasional, 

evaluasi dan pengembangan rencana pelaksanaan layanan (ABKIN, 

2008). 

Berdasarkan definisi program bimbingan karir di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa program bimbingan karir adalah rangkaian 

kegiatan tertulis, terstruktur, sistematis berdasarkan pada profil aspirasi 

karir dan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dengan tujuan 

untuk membantu individu mengentaskan masalah karirnya. Indikator-

indikator dalam program bimbingan karir mencakup: 1) menerapkan 

pilihan pendidikan dan pekerjaan yang sesuai, mengembangkan 

kompetensi individu dalam pengetahuan diri (pengetahuan kelebihan 

dan kekurangan diri), eksplorasi pendidikan dan pekerjaan 

(pemahaman tentang peran gender dalam pekerjaan, 

mempertimbangakan pengaruh teman sebaya dan orangtua/guru dalam 

karir), serta perencanaan karir (adanya harapan yang baik untuk masa 

depan dan komitmen yang kuat terhadap suatu karir tertentu); 2) 

meningkatkan pengetahuan, pengembangan, keterampilan, dan 

kemampuan karir (memanfaatkan keterampilan diri untuk mencapai 

kemajuan dan mencari persyaratan keberhasilan)  bagi semua peserta 

didik; 3) menggunakan kegiatan terkoordinasi yang dirancang untuk 

mendukung pencapaian standar kompetensi peserta didik; 4) 

mendukung pencapaian standar bimbingan karir bagi peserta didik.  

Hal-hal penting tersebut disimpulkan ke dalam program 

bimbingan karir berdasarkan profil aspirasi karir yang bersifat tertulis 

dengan sistematika: rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi 

kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencanan 

operasional, evaluasi dan anggaran. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

program bimbingan karir yang layak menurut pakar dan praktisi 

berdasarkan profil aspirasi karir peserta didik. Adapun tujuan khususnya 

yaitu untuk menghasilkan gambaran tentang: 

1.4.1 Profil aspirasi karir peserta didik SMK 

1.4.2 Program bimbingan karir yang layak menurut pakar dan 

praktisi berdasarkan profil aspirasi karir peserta didik SMK 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitan ini diharapkan dapat menambah 

pengetahun baru sebagai dasar pengembangan program bimbingan 

karir berdasarkan profil aspirasi karir peserta didik. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat terhadap: a) Pihak sekolah dan Guru Bimbingan dan Konseling 

dapat dijadikan tolak ukur dalam membantu peserta didik untuk 

pengembangan karir peserta didik; dan b) Peserta didik dapat 

mengoptimalkan perkembangan karir di masa depan baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian adalah langkah-langkah penelitian dari 

awal sampai akhir yang dituangkan dalam gambar berikut: 
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