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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa Remaja adalah masa yang sangat menentukan kehidupan seseorang. 

Masa Remaja diartikan sebagai masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa. Markus dan Nurius (Impact, 2010:20) menyatakan bahwa pada usia 

remaja, seseorang juga mulai dapat mengembangkan diri tentang apa yang 

mungkin ia capai, apa yang ingin ia capai, dan apa yang akan terjadi di masa yang 

akan datang. Gambaran positif pada diri seorang remaja, seperti masuk sekolah 

favorit dapat mengarahkan remaja ke kondisi yang positif di masa yang akan 

datang. Sementara, gambaran negatif pada diri seorang remaja seperti ditolak di 

sekolah favorit dapat mengarahkan remaja ke kondisi yang negatif. 

Masa ini merupakan masa yang singkat dan sulit dalam perkembangan 

kehidupan manusia. Pada masa ini individu mengalami ambivalensi kemerdekaan. 

Pada satu sisi individu menunjukkan ketergantungan pada orang tua atau orang 

dewasa,  pada sisi lain individu menginginkan pengakuan dirinya sebagai individu 

yang mandiri. Pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi 

perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan 

juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, 

dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa 

depan. 
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Secara psikologis siswa sekolah menengah sedang memasuki tahapan 

perkembangan masa remaja. Tema sentral kehidupan individu yang berada pada 

masa remaja adalah pencarian identitas atau jati diri, baik yang berkaitan dengan 

aspek intelektual, sosial-emosional, vokasional, maupun spritual. Ia harus mampu 

menjawab “siapa saya? Apa Saya?  Mau Kemana Saya? Apa yang harus saya 

perbuat untuk karir masa depan saya?” Hal ini biasanya dialami remaja pada usia 

sekolah menengah yang seyogyanya sejumlah pertanyaan identitas diri dapat 

dijawab dengan tepat oleh remaja.  

Demikian pula yang terjadi pada siswa Madrsah Tsanawiyah (MTs) yang 

termasuk pada kategori remaja, tepatnya masa remaja awal. Berdasarkan rentang 

usia Konopka (Pikunas; 1976; Yusuf, 2005:184) mengklasifikasi masa remaja 

menjadi tiga yang meliputi: a) remaja awal 12-15 tahun, b) remaja madya 15-18 

tahun, c) remaja akhir 19-22 tahun.  

Karakteristik siswa MTs tentu berkembang sesuai dengan bertambahnya 

usia dan status yang baru yaitu dari anak-anak menjadi remaja. Pada setiap 

tahapan atau periode perkembangan, termasuk masa remaja terdapat sejumlah 

tugas perkembangan yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh individu agar 

diperoleh kesuksesan dalam perkembangan kehidupan selanjutnya. Tugas 

perkembangan merupakan tugas-tugas yang muncul pada setiap periode 

perkembangan individu selama hidupnya, yang dipengaruhi oleh tuntutan 

kematangan diri, aspirasi lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan budaya 

sekitarnya. 
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 Rumusan tugas perkembangan yang harus dicapai oleh siswa MTs 

menurut Havighurst (Yusuf, 2005: 74-89) berikut ini. 

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita;  

3. Mencapai perluasan hubungan antar pribadi yang lebih matang; 

4. Menerima keadaan tubuh dan menggunakannya secara efektif; 

5. Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya; 

6. Mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri secara 

ekonomi; 

7. Memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan 

8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan 

bagi warga negara; 

9. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial; dan 

10. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau 

pembimbing dalam bertingkah laku.  

 Pencapaian tugas perkembangan bagi para remaja adalah sebuah 

keharusan karena akan mempengaruhi pada tahapan berikutnya. Penguasaan 

tugas-tugas perkembangan pada masa remaja diarahkan untuk mempersiapkan 

remaja memasuki tahap perkembangan berikutnya, yaitu masa dewasa. 

Berdasarkan tugas perkembangan di atas, siswa MTs  diharapkan sudah dapat 

menyelesaikan tugas perkembangannya di bidang karir yaitu memilih dan 

mempersiapkan diri untuk karir. Tujuan tugas perkembangan ini adalah memilih 
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suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, mempersiapkan diri-

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan tersebut.  

Untuk mengetahui tingkat pencapaian tugas perkembangan yang terjadi 

pada remaja, maka dilakukanlah studi pendahuluan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Bandung dengan menggunakan Inventori Tugas Perkembangan dengan 

hasil analisis pada siswa kelas VII, VIII, dan IX sebagai berikut. 

Tabel 1: Deskripsi pencapaian kebutuhan berdasarkan  profil  ATP secara umum 

kelas VII, VIII dan IX  

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis kelompok pada tingkat pencapaian tugas-tugas 

perkembangan dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

persentase pencapaian wawasan dan persiapan karir diantaranya  Kelas VII yang 

berjumlah 36 orang pencapaiannya 71,12%, kelas VIII yang berjumlah 32 orang 

pencapaiannya 69,22% dan kelas IX yang berjumlah 32 orang pencapaiannya 

70,32%. Maka dari data tersebut yang membutuhkan layanan bimbingan karir 

adalah siswa kelas VIII.  Dari hasil analisis terdapat tiga aspek pencapaian 

terendah siswa kelas VIII yaitu landasan hidup religius 64,06%, wawasan dan 

persiapan karir 69,22% dan kematangan intelektual 69,68%. 

NO Aspek 
PENCAPAIAN 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

1 Landasan hidup religious 67.50% 64.06% 65.62% 

2 Landasan perilaku etis 75.00% 72.18% 74.22% 

3 Kematangan emosional 74.86% 70.46% 71.26% 

4 Kematangan intelektual 67.50% 69.68% 68.76% 

5 Kesadaran tanggung jawab 71.66% 69.84% 67.18% 

6 Peran sosial sebagai pria atau wanita 74.30% 77.34% 78.44% 

7 Penerimaan diri dan pengembangannya 80.14% 79.84% 81.26% 

8 Kemandirian perilaku ekonomis 69.86% 72.18% 73.28% 

9 Wawasan dan persiapan karir 71.12% 69.22% 70.32% 

10 Kematangan hubungan dengan teman sebaya 81.94% 77.18% 78.28% 
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Hasil analisis tugas perkembangan di MTS Negeri 1 Bandung 

menggambarkan bahwa pencapaian wawasan dan persiapan karir secara 

keseluruhan dari kelas VII sampai dengan kelas IX berada pada kategori sedang. 

Tetapi jika dilihat secara khusus pada kelas VIII, wawasan dan persiapan karir 

masuk kedalam tiga aspek terendah yang dicapai. Menurut Supriatna (2009:10) 

masalah karir yang dirasakan oleh siswa itu antara lain: 

1. Siswa kurang memahami cara memilih program studi yang cocok dengan 

kemampuan dan minat. 

2. Siswa tidak memiliki informasi tentang dunia kerja yang cukup. 

3. Siswa masih bingung untuk memilih pekerjaan 

4. Siswa masih kurang mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan dan minat. 

5. Siswa merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah. 

6. Siswa belum memiliki pilihan perguruan tinggi atau lanjutan pendidikan 

tertentu, bila setelah tamat tidak masuk dunia kerja. 

7. Siswa belum memiliki gambaran tentang karakteristik, persyaratan, 

kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, serta 

prospek pekerjaan untuk masa depan karirnya. 

Masalah karir tersebut muncul salah satunya diakibatkan karena siswa 

tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri yang disebut sebagai self-

efficacy. Menurut Bandura (Agustina, 2010: 8) Self-efficacy merupakan suatu 

keyakinan individu bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu dalam situasi 

tertentu dengan berhasil. 
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Menurut Bandura (Susiati, 2008: 8), faktor utama yang harus diperhatikan 

oleh individu dalam menentukan pilihan adalah ketidakpastian mengenai 

kemampuan yang dimiliki. Upaya mengatasi ketidakpastian mengenai 

kemampuannya, individu harus memiliki Self-efficacy. Keyakinan yang kuat akan 

kemampuan diri menyebabkan seseorang terus berusaha sampai tujuannya 

tercapai. Namun, apabila keyakinan akan kemampuan diri tidak kuat, seseorang 

cenderung akan mengurangi usahanya bila menemui masalah.  

Self-efficacy mempengaruhi motivasi melalui pilihan yang dibuat dan 

tujuan yang disusun. Sebagai contoh siswa yang memiliki self-efficacy tinggi 

cenderung memilih cara dengan tantangan yang lebih besar. Self efficacy yang 

besar cenderung membutuhkan usaha yang besar pula. Ketika self-efficacy untuk 

mencapai tujuan tinggi, siswa akan berusaha lebih keras untuk berhasil 

menyelesaikan tugas-tugasnya dan akan bertahan lebih lama ketika menghadapi 

kesulitan. Sebaliknya siswa dengan self-efficacy rendah akan memilih cara yang 

mudah, sedikit usaha dan mudah menyerah. Kadang siswa dengan tingkat 

akademik yang sama, tetapi salah satunya memiliki self-efficacy yang tinggi akan 

menampilkan performa yang lebih baik. Jadi jika self-efficacy tinggi maka tujuan 

yang ingin dicapai jadi lebih tinggi, sedikit ketakutan akan gagal dan menemukan 

strategi baru saat strategi lama gagal. Sebaliknya, jika self-efficacy rendah maka 

akan menghindari tugas dan mudah menyerah ketika kesulitan datang. 

Berdasarkan pada penelitian Hesti Mardiah (2010), bahwa pada umumnya 

tingkat tingkat self-efficacy karir siswa kelas VIII SMP Negeri I Bandung berada 

pada kategori sedang. Secara umum siawa belum meyakini kemampuan dirinya 
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dalam hal menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir, mengatasi kesulitan 

yang muncul akibat tugas-tugas perkembangan karir dan merealisasikan 

pengalaman sebelumnya untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir. 

Dari seluruh dimensi self-efficacy karir, dimensi yang paling rendah adalah 

dimensi strength. Siswa belum meyakini kemampuan dirinya dalam 

meningkatkan usaha dengan baik dan komitmen terhadap pencapaian tugas-tugas 

perkembangan karir. Dengan demikian siswa memerlukan layanan yang bersifat 

responsif untuk menangani hal tersebut.  

Self-efficacy karir memainkan peranan penting bagi cita-cita karir dan 

aneka pilihan karir remaja. Peningkatan self-efficacy karir mungkin dapat 

membantu remaja menghadapi resiko dan permasalahan dalam menentukan atau 

memutuskan pilihan untuk memilih pendidikan lanjutan. Sehingga dibutuhkan 

sebuah program bimbingan karir yang dapat mengembangkan dan meningkatkan 

self-efficacy karir siswa MTs.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan perlunya penelitian 

mengenai self-efficacy karir siswa MTs secara nyata dan objektif sebagai dasar 

dikembangkan program bimbingan karir. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan rumusan program bimbingan karir berdasarkan profil self-efficacy 

karir siswa MTs. 
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B. Rumusan Masalah 

Latar belakang di atas menggambarkan fenomena permasalahan Self 

efficacy karir siswa MTs yaitu siswa yang memiliki self-efficacy tinggi cenderung 

memilih cara dengan tantangan yang lebih besar. Self efficacy yang besar 

cenderung membutuhkan usaha yang besar pula. Sebaliknya siswa dengan self-

efficacy rendah akan memilih cara yang mudah, sedikit usaha dan mudah 

menyerah. Jadi jika self-efficacy tinggi maka tujuan yang ingin dicapai jadi lebih 

tinggi, sedikit ketakutan akan gagal dan menemukan strategi baru saat strategi 

lama gagal. Sebaliknya, jika self-efficacy rendah maka akan menghindari tugas 

dan mudah menyerah ketika kesulitan datang. 

Berdasarkan fenomena di atas maka perlu disusun program bimbingan 

karir untuk  meningkatkan self  efficacy karir berdasarkan profil self eficacy karir 

siswa MTs. Untuk itu, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Seperti apa profil self-efficacy karir siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Bandung Tahun Ajaran 2011/2012?  

2. Bagaimana rumusan program bimbingan karir berdasarkan profil self- efficacy 

karir siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 

2011/2012? 
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C. Definisi Operasional 

Pada persoalan di atas terdapat dua konsep yang perlu dijelaskan yaitu           

self-effficacy karir dan program bimbingan karir. 

1. Self-Efficacy Karir 

Dasar teori self efficacy dikembangkan dari teori kognitif sosial oleh 

presiden APA (1974) dan profesor dari Universitas Stanford, Albert Bandura 

(1977). Teori kognitif sosial berasumsi, setiap orang mampu menjadi agensi 

manusia, atau pekerjaan yang disengaja dari berbagai tindakan, dan beberapa 

agensi beroperasi dalam satu proses yang disebut hubungan segitiga serangkai 

timbal balik. Bandura (Henson, 2001: 3) mengatakan, self-efficacy secara eksplisit 

berhubungan dengan diri dalam arah hubungan kemampuan yang dicapai dalam 

menyelesaikan tugas khusus dikatakan sebagai prediktor kuat tentang perilaku.  

Self- efficacy pertama kali dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 

1977 dengan terbitnya sebuah artikel Psychological Review yang berjudul “Self-

Efficacy: Toward A Unifying Theory of Behavior Change”. 

 Menurut Bandura (Sudrajat, 2008: 4) self-efficacy bermakna sebagai suatu 

keyakinan individu tentang kemampuannya untuk dapat mengatur dan 

melaksanakan sejumlah tindakan atau aktivitas yang dianggap perlu dalam 

menyelesaikan tuntutan atau tugas-tugas tertentu sehingga mencapai suatu hasil. 

 Bandura (1977: 194) mengungkapkan dimensi-dimensi dalam self-efficacy 

yaitu besar pengharapan (magnitude atau level) luas pengharapan (generality), dan 

kemantapan pengharapan (strength).  
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Aplikasi teori kognitif sosial dari Bandura tentang self-efficacy karir  

diungkap  juga oleh Karen O’Brien (Lopez, S.J. & Snyder. C.R. 2003: 110)  

bahwa “ career self-efficacy can be broadly defined as confidence in one’s ability 

to manage career development and work-related tasks”. Dengan demikian self-

efficacy karir adalah kepercayaan seseorang dalam suatu kemampuan untuk 

merencanakan karirnya yang sesuai dengan tugas perkembangan karir. 

Lent dan Hackett (1987:1) mendefinisikan self-efficacy karir sebagai 

kepercayaan dan penghargaan individu dalam melakukan tindakan yang 

berhubungan dengan pemilihan dan penyesuaian kepada suatu pilihan.  

Brown (Patel, 2005: 43) mendefinisikan Self-efficacy karir didefinisikan 

sebagai suatu kepercayaan (anggapan) dalam suatu kemampuan untuk mencapai 

pengalaman karir yang sukses, seperti memilih suatu karir, tampil baik dalam satu 

pekerjaan dan tetap bertahan dalam karirnya. Self-efficacy karir sangat penting 

untuk dipelajari  karena self-efficacy dapat digunakan  untuk menggambarkan 

minat karir dan cita-cita karir, demikian halnya dengan berbagai macam pilihan 

karir.  

Self efficacy karir dalam penelitian ini diproyeksikan kepada tugas-tugas 

perkembangan karir menurut Jordaan (Yusuf, 2005: 84).  Siswa yang mempunyai 

self efficacy karir yang kuat diasumsikan: (1) mempunyai pandangan optimis 

terhadap pendidikan maupun pekerjaan; (2) mengetahui minat terhadap 

pendidikan maupun pekerjaan; (3) membuat perencanaan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas perkembangan karir baik dalam pendidikan maupun pekerjaan; (4) 

merasa yakin dapat melakukan/ menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir; 
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(5) mempertinggi usaha dalam menghadapi kegagalan; (6) menganggap kegagalan 

sebagai akibat dari usaha yang kurang atau rendahnya pengetahuan dan 

keterampilan yang diyakini dapat dipelajarinya. 

 Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud self 

efficacy karir dalam penelitian diartikan sebagai suatu keyakinan akan 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam merencanakan,  memahami diri dan dunia 

kerja, memilih dan menentukan pilihan karir (sekolah lanjutan /pekerjaan) yang 

sesuai dengan minat agar mencapai kesuksesan dalam tugas-tugas perkembangan 

karirnya,  baik dalam dimensi magnitude atau level, strength, dan generality. 

Secara operasional dimensi tingkat (level) adalah taraf keyakinan terhadap 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan 

karir.  

Dimensi kekuatan (strength) secara operasional didefinisikan sebagai taraf 

keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengatasi masalah 

atau kesulitan yang muncul akibat tugas-tugas perkembangan karirnya.  

Dimensi generalisasi (generality) secara operasional didefinisikan sebagai 

taraf keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki siswa dalam 

menggeneralisasikan tugas-tugas perkembangan karir dan pengalaman 

sebelumnya. 
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2. Program Bimbingan Karir 

Program bimbingan karir merupakan bagian dari program bimbingan dan 

konseling di sekolah. Menurut Suherman dan Sudrajat (1998: 1) Program adalah 

rencana kegiatan yang disusun secara operasional dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaannya.  

Supriatna (2009:11) menyatakan bahwa bimbingan karir adalah suatu 

proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan 

memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai 

dengan  bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukn dan 

mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambilnya itu sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. 

Surya (1988: 31) menyatakan bahwa bimbingan karir merupakan salah satu 

jenis bimbingan yang berusaha membantu individu untuk memecahkan masalah 

karir, memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya antara kemampuan dan 

lingkungan hidupnya, memperoleh keberhasilan dan perwujudan diri dalam 

perjalanan hidupnya. 

Dalam hal ini, program bimbingan karir adalah salah satu layanan dari 

bimbingan dan konseling dalam bentuk satuan layanan sebagai suatu rencana 

kegiatan yang disusun secara sistematik berdasarkan profil pencapaian tugas-tugas 

perkembangan karir siswa Sekolah Menengah meliputi dasar pemikiran, visi dan 

misi program, tujuan, ruang lingkup program, kegiatan, pelaksana program, 

tempat dan jadwal pelaksanaan dan evaluasi selama periode waktu tertentu.  
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Program bimbingan karir dalam penelitian ini adalah perangkat rencana 

dan satuan layanan yang dirumuskan berdasarkan profil self-efficacy karir siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung, untuk mengembangkan keyakinan diri 

siswa dalam melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tugas-tugas 

perkembangan karirnya yang diukur melalui dimensi-dimensi yaitu: besar 

pengharapan (magnitude atau level), luas pengharapan (generality), dan 

kemantapan pengharapan (strength).  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menghasilkan rumusan 

program bimbingan karir berdasarkan profil self-efficacy karir siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Bandung. 

Adapun tujuan khusus penelitian adalah:  

1. Mendeskripsikan profil self-efficacy karir siswa MTs Negeri 1 Bandung 

Tahun Ajaran 2011/2012; 

2. Merumuskan program bimbingan karir berdasarkan profil self-efficacy karir 

siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian memiliki beberapa manfaat, diantaranya : 

1. Bagi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Data self-efficacy siswa 

MTs yang dihasilkan dapat menambah data empiris mengenai self-efficacy 

karir siswa MTs dan program yang dihasilkan dapat menambah referensi 

tentang program bimbingan karir berdasarkan profil self-efficacy karir di MTs.  

2. Bagi Guru Pembimbing.  Program bimbingan karir berdasarkan profil self-

efficacy karir siswa MTs dapat digunakan sebagai masukan dalam 

pengembangan dan pemberian bimbingan terutama bimbingan karir, sehingga 

layanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa.  

3. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

mengenai permasalahan tentang self-efficacy karir yang signifikan untuk dikaji 

pada penelitian selanjutnya.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif. “Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini 

atau saat yang lampau” (Syaodih, 2007: 54). Pada penelitian ini yang dimaksud 

objek penelitian adalah self-efficacy karir, sedangkan yang menjadi subjek 

penelitian adalah siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Bandung tahun ajaran 

2011/2012. 
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Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan program 

bimbingan karir berdasarkan profil self-efficacy karir siswa kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012 pada saat penelitian 

dilakukan. Operasionalisasi metode deskriptif dalam penelitian ini adalah 

mendeskripsikan profil self-efficacy karir siswa MTs yang didapatkkan melalui 

penyebaran instrumen self-efficacy karir, sehingga diperoleh data yang nyata dan 

objektif. Kemudian, profil self-efficacy karir digunakan untuk dasar merumuskan 

program bimbingan karir berdasarkan profil self-efficacy karir siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012.   

 

G. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi penulisan skripsi ini teridiri dari lima bab, yaitu Bab I  

memaparkan pendahuluan yang berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, pertanyaan penelitian, definisi operasional, tujuan, dan 

penelitian. Bab II menyajikan konsep self-efficacy karir dan program bimbingan 

karir serta penelitian terdahulu yang relevan. Bab III menyajikan metode 

penelitian. Bab IV melaporkan hasil penelitian dan pembahasannya.Bab V berisi 

kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian. 

 Berdasarkan struktur organisasi di atas kerangka alur penelitian ini 

divisualisasikan dalam bagan 1.1 berikut: 
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Bagan 1.1 Alur Penelitian “Program Bimbingan Karir Berdasarkan Profil 

Self-Efficacy Karir Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung ” 
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