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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan setiap 

individu. Hanya melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi diri 

hingga menjadi individu yang berkualitas dan mempunyai kapabilitas tinggi. 

Seperti yang diungkapkan oleh Furqon (Yeti, 2011) bahwa berbagai studi secara 

konsisten telah memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan investasi yang 

dalam jangka panjang memiliki rate of return paling tinggi.  

 Berkembangannya potensi individu atau peserta didik merupakan tujuan 

umum dari pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 

RI   No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 3, yang 

berbunyi sebagai berikut : 

 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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. 

 

Supriatna (2009: 1) menyatakan bahwa agar peserta didik dapat mencapai 

perkembangan yang optimal, diperlukan layanan yang optimal pula dari setiap 

unsur pendidikan di sekolah. Adapun unsur-unsur pendidikan di sekolah meliputi 

manajemen dan kepemimpinan, pembelajaran, dan unsur pembinaan (dalam hal 

ini bimbingan dan konseling). 
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Pada konteks pendidikan jalur formal, posisi bimbingan dan konseling di 

sekolah merupakan bagian integral dari program pendidikan, yang  membantu 

peserta didik dalam mennyelesaikan tugas perkembangnnya secara optimal, 

berikut mengembangkan kemampuan atau kompetensi agar dapat memiliki 

alternatif dalam menyelesaiakan permasalahan yang berkaitan dengan diri pribadi, 

sosial, belajar dan karir (ABKIN, 2007).  

Dilihat dari segi usianya,  peserta didik SMA adalah individu-individu 

yang berusia sekitar 15-18 tahun (Hurlock, 1980: 206). Hurlock (1908:207) 

menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa yang sangat berpengaruh pada 

penentuan kehidupan masa depan. Perilaku dan aktivitas yang dilakukan pada 

masa remaja menjadi modal awal untuk mengukir kehidupan yang lebih baik di 

masa depan. Pentingnya pengaruh masa remaja terhadap perkembangan 

selanjutnya tersebut sesuai dengan karakteristik-karakteristik remaja yang 

diungkap oleh Hurlock. Hurlock juga menyebutkan bahwa salah satu karakteristik 

dari masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja cenderung melihat 

dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang remaja inginkan bukan 

sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. 

Munandir (Tarmizi, 2010) mengungkapkan bahwa pilihan karir 

merupakan proses terhadap perkembangan individu dan prosesnya berlangsung 

dalam rangka menunaikan tugas-tugas perkembangan karir. Menurut Super 

(Osipow, 1983: 157) mengungkapkan bahwa tahapan perkembangan karir remaja 

ada pada tahap eksplorasi. Sharf (1992:287) memberi gambaran tentang tahapan 
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eksplorasi sebagai tahap untuk mengembangkan keterampilan, minat, nilai, 

perencanaan masa depan, dan pada akhirnya membuat keputusan.  

  Dari paparan di atas tersirat bahwa masa remaja adalah masa yang penting 

dan berpengaruh pada karir masa depan. Akan tetapi,  kenyataannya masih banyak 

remaja SMA yang mengalami kebingungan, ketidakpastian, dan stres dalam 

melakukan eksplorasi dan pemilihan karir (Santrock, 2003: 485). 

   Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Taveira 

dkk, (Tarmizi, 2010) menyimpulkan bahwa stres tingkat tinggi pada remaja 

diasosiasikan pada kegiatan eksplorasi dan pembuatan keputusan karir. 

  Hasil studi yang dilakukan oleh Budiamin (2003:260) terhadap siswa 

SMA diKabupaten Bandung menunjukkan bahwa sebanyak 90% siswa 

menyatakan bingung memilih karir masa depan dan 70% siswa menyatakan 

rencana masa depan tergantung pada orang tua (Tarmizi, 2010). 

   Berbagai keresahan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan peserta 

didik  dalam mempersiapkan karirnya masih rendah, hal tersebut tampak dalam 

berbagai masalah baik yang berkaitan dalam pemilihan jenis studi lanjutan, 

pemilihan rencana pekerjaan, maupun yang berkaitan dengan ketidaksiapan para 

lulusan SMA dalam memasuki pendidikan lanjutan atau dunia kerja. Sedangkan, 

kompetensi atau kemampuan merupakan hal yang perlu dan penting untuk 

dipertimbangkan dalam keputusan pilihan karir. Peranan faktor ini dalam 

menentukan keberhasilan seseorang dalam karirnya sudah lama diketahui orang 

dan tidak perlu disangsikan lagi. Jika minat jabatan mempunyai kemampuan yang 
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berarti pada kepuasan kerja seseorang, maka bakat atau kemampuan seseorang 

berhubungan dengan keterampilan dalam bekerja (Holland, 1985; Melamed dan 

Meir, 1981 dalam Herr dan Cramer, 1984: 93-94; Meir, 1988; Gottfredson dan 

Holland, 1990) dalam (///E:/bimbingan-dan-konseling-di-sekolah.html). 

  Dalam sebuah artikel surat kabar menyebutkan bahwa banyak diantara 

lulusan SMA yang mengalami kegagalan dalam mempersiapkan mental dan 

keperibadian ketika memasuki dunia kerja (http//:kompas.com/kompascetak). 

Banyak lulusan sekolah menengah kejuruan yang belum siap bekerja dan menjadi 

pengganguran, beberapa diantaranya lebih senang menjadi pegawai atau buruh 

dan hanya sedikit sekali yang tertarik untuk berwirausaha (Kompas, 2004). 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di 

Indonesia meningkat dari bulan Februari hingga Agustus 2008. Jumlah 

pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang menempati urutan 

pertama adalah pengangguran lulusan SMA yaitu 3.369.959 orang pada bulan 

Februari 2008 dan 3.812.522 orang pada bulan Agustus 2008 (BPS,  2008). 

Tingginya angka pengangguran lulusan SMAdisebabkan karena tidak semua 

lulusan SMA melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi. 

  Hasil penelitian selama tiga tahun terakhir (tahun 2005-2007) yaitu lulusan 

SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi hanya 50 %, sehingga 50 % lainnya 

lulusan SMA akan terjun ke dunia kerja tanpa bekal keterampilan memadai untuk 

bersaing (http://www.utara.dikmentidki.go.id). Lalu, hasil penelitian Margaretha 

pada tahun 1992 mengenai kemampuan siswa dalam mempersiapkan karir 

http://www.utara.dikmentidki.go.id/
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menyatakan bahwa kemampuan siswa SMA dalam mempersiapkan karirnya 

masih rendah ditandai dengan adanya berbagai masalah yang berkaitan dengan 

pemilihan jenis studi lanjutan, pemilihan rencana pekerjaan, dan ketidaksiapan 

para lulusan SMA dan sekolah kejuruan memasuki pendidikan lanjutan dan dunia 

kerja. 

  Direktur Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

mengatakan bahwa kontribusi jumlah angka pengangguran pada lulusan tingkat 

SMA lebih tinggi dibandingkan lulusan pendidikan lainnya dengan persentase 

13,44%.  Menurutnya, besarnya angka pengangguran yang dihasilkan SMA itu 

sebagai akibat dari tidak maksimalnya kompetensi yang dimiliki siswa lulusan 

SMA untuk memasuki dunia kerja (http://www.utara.dikmentidki.go.id). 

   Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Juntika 

(Noerhasan, 1999:4) menyatakan bahwa salah satu aspek dari perkembangan 

pribadi siswa SMA adalah mengenai pemilihan dan persiapan pekerjaan, 

diketahui belum matang. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar siswa SMA 

meragukan kemampuannya untuk bekerja sesuai dengan cita-citanya, bingung 

dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memasuki jenis pekerjaan yang 

ada di sekitarnya. 

  Fakta dan hasil-hasil penelitian di atas mempunyai kesamaan yaitu 

menggambarkan bahwa masih banyak remaja (SMA) yang mengalami kesulitan 

dalam mewujudkan karir masa depannya, dikarenakan kurangnya kemampuan 

atau kompetensi dalam karir. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa tindakan yang tepat, 

http://www.utara.dikmentidki.go.id/
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maka peserta didik lulusan SMA akan semakin banyak lagi yang menjadi 

pengangguran dan ketika bekerja tidak membuat dirinya berkembang, bahkan 

tidak ada bedanya dengan dengan lulusan SD atau SMP. 

  Realitas di atas dapat dihindari manakala peserta didik memiliki 

kompetensi yang memadai dalam dunia karir. Untuk itulah mereka seyogyanya 

mendapatkan bimbingan, terutama bimbingan karir guna memperoleh pemahaman 

memadai tentang berbagai kondisi dan karakteristik dirinya baik tentang bakat, 

minat, cita-cita, berbagai kekuatan, serta kelemahan yang ada dalam dirinya. 

Dalam hal ini tentu tidak cukup hanya dengan memahami diri. Namun, juga harus 

disertai dengan pemahaman akan kondisi yang ada di lingkungannya yang 

bertautan dengan dunia karir. Sehingga pada gilirannya peserta didik dapat 

mengambil keputusan yang terbaik tentang kepastian rencana karir yang akan 

ditempuhnya kelak. 

Supriatna (2009: 2) mengungkapkan bahwa secara khusus tujuan 

bimbingan karir di sekolah adalah untuk membantu atau memfasilitasi 

perkembangan individu (siswa) agar memiliki kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut : 1) memahami dan menilai dirinya, terutama potensi dasar (bakat, minat, 

sikap, kecakapan, dan cita-cita) yang terkait dengan dunia kerja yang akan 

dimasukinya kelak. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat 

dipengaruhi oleh kemampuan individu memahami dan menilai potensi dasar yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, maka setiap siswa perlu dibantu untuk memahami 

potensi dasar dirinya, sehingga menentukan pilihan atau mengambil keputusan 
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yang sesuai dengan dunia kerja pilihannya itu; 2) menyadari dan memahami nilai-

nilai yang ada pada diri dan masyarakatnya, sehingga menumbuhkan sikap positif 

terhadap dunia kerja; 3) mengetahui lingkungan pekerjaan yang berhubungan 

dengan potensi dirinya serta memahami jenis-jenis pendidikan dan/atau pelatihan 

yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam bidang pekerjaan tertentu; 4) 

menemukan dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh 

faktor diri dan lingkungan; 5) merencanakan masa depan, yaitu merancang 

kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan 

minat , kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial-ekonomi; 6) membentuk pola-

pola karir, yaitu kecenderungan arah karir.  

 Pemberian layanan bimbingan karir sangat diperlukan, hal ini 

dimaksudkan agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan secara 

optimal. Selain itu, program bimbingan karir yang dibuat dapat memfasilitasi 

peserta didik agar memiliki kompetensi karir yang memadai. Menurut Super 

(Rafmainis, 2009:23) program bimbingan banyak membantu perkembangan karir 

siswa SMA.  

  Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya hasil penelitian Gysbers di 

Alaska tahun 2005 (Rika, 2007) bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling 

terpadu disekolah dirasakan sangat penting. Bimbingan karir yang dilakukan 

merujuk pada model bimbingan komprehensif. Alasan model ini cocok 

dilaksanakan karena terbukti siswa lebih dapat memahami diri dan mampu 

merencanakan karir di masa yang akan datang. Diperkuat oleh penelitian Sheldon 
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dan Morgan (Rika, 2007) bahwa bimbingan di sekolah terbukti mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan konsep diri yang positif serta memiliki 

pandangan jauh mengenai masa depan. Hasil penelitian Wendy pada tahun 2001 

mengenai isu kematangan perkembangan karir (Rika, 2007) dilakukan di 

Australia. Hasil riset menggambarkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara 

program dasar pendidikan karir dengan praktek bimbingan karir di lapangan. 

Program bimbingan karir hendaknya disusun berdasarkan analisis kebutuhan 

sebagai suatu inervensi terhadap karir perkembangan. Pihak sekolah hendaknya 

tidak membeda-bedakan layanan bimbingan karir berdasarkan gender. Akan 

tetapi, dapat disiasati dengan jalan pemberian informasi dan kepantasan 

perencanaan karir yang sesuai dengan perkembangan siswa. 

  Fokus permasalahan karir yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

kelanjutan pendidikan dan pekerjaan. Dengan diketahui tingkat kompetensi atau 

kemampuan peserta didik dalam karirnya, dijadikan landasan dalam merumuskan 

program bimbingan karir. 

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan perlunya penelitian mengenai 

kompetensi karir peserta didik SMA secara nyata dan objektif sebagai dasar 

perumusan program bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi karir 

siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan program bimbingan 

karir  untuk mengembangkan kompetensi karir peserta didik SMA. 

B. Rumusan dan Pertanyaan Masalah 
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 Latar belakang di atas menggambarkan fenomena-fenomena permasalahan 

karir pada peserta didik SMA yaitu pencapaian tugas perkembangan karir yang 

belum tuntas, kurangnya kesiapan karir, kebingungan memilih, tidak mempunyai 

keterampilan untuk bekerja, tidak siap dalam memutuskan karir,  serta stres dalam 

eksplorasi karir. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taveira, Silva, Rodriguez, dan 

Maia (Yeyet, 2011) bahwa stres tingkat tinggi pada remaja diasosiasikan dengan 

kegiatan eksplorasi dan pembuatan keputusan karir. 

 Syamsu Yusuf (2006;  25-27) secara khusus melakukan penelitian 

terhadap beberapa SMK di Jawa Barat pada tahaun 1997. Berdasarkan hasil 

penelitiannya ditemukan beberapa permasalahan peserta didik dalam aspek karir, 

yaitu 1) kurang mengetahui cara memilih program studi; 2) kurang motivasi untuk 

mencari informasi karir; 3) masih bingung memilih pekerjaan; 4) merasa cepat 

untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah; 5) belum memiliki pilihan 

perguruan tinggi tertentu, jika setelah lulus tidak masuk dunia kerja. 

  Hasil studi yang dilakukan oleh Budiamin (2003:260) terhadap siswa 

SMA di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa sebanyak 90% siswa 

menyatakan bingung memilih karir masa depan dan 70% siswa menyatakan 

rencana masa depan tergantung pada orang tua (Tarmizi, 2010) 

Menurut Super (Osipow, 1983: 157) dalam tahap perkembangan karir, 

remaja ada pada tahap eksplorasi. Salah satu tugas perkembangan karir pada masa 

eksplorasi adalah memperoleh informasi dan keterampilan dalam membuat 
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keputusan karir, artinya remaja harus memperoleh informasi yang relevan yang 

berhubungan dengan karirnya, sehingga diharapkan remaja dapat memiliki 

kemampuan dalam membuat konsep masa depan karirnya dengan baik. 

Tetapi, berdasarkan penelitian-penelitian di atas masih banyak peserta 

didik lulusan SMA kurang memadai kemampuannya dalam menentukan karir 

masa depan. Sedangkan saat ini masyarakat telah menerapkan sistem seleksi yang 

lebih ketat bagi calon, baik untuk dunia kerja maupun lembaga pendidikan 

lanjutan. Supriatna (2009: 9) mengungkapkan bahwa kekuatan karir akan tampak 

dalam penguasaan sejumlah kompetensi yang mendukung kesuksesan individu 

dalam karirnya. 

Dalam buku yang ditulis oleh Sharf, Super (1957) menjelaskan bahwa 

variabel-variabel yang mempengaruhi kapasitas individu dalam mengembangkan 

karirnya yaitu konsep diri, kompetensi, dan pemahaman mengenai dunia kerja 

serta mengenai informasi karir. 

Kompetensi atau kemampuan adalah salah satu faktor penting yang akan 

menunjang remaja dalam meraih kesuksesan karir masa depan. Oleh karena itu, 

kompetensi merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Artinya 

bimbingan karir diarahkan untuk membantu siswa agar memiliki kompetensi atau 

kemampuan dalam meraih masa depan karirnya. 

 Untuk mengembangkan kompetensi karir peserta didik, diperlukan 

program bimbingan karir yang tersusun secara sitematis  sehingga peserta didik 

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam memilih karir. Tahap 
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awal yang akan dilaksanakan dalam pengembangan program adalah melakukan 

identifikasi rumusan kompetensi karir peserta didik di sekolah danmenganalisis 

profil kompetensi karir peserta didik. Data hasil identifikasi dan analisis dapat 

dijadikan dasar perumusan pengembangan program bimbingan karir yang 

berkualitas. 

 Berdasarkan uraian di atas, masalah utama penelitian ini adalah 

“bagaimana program bimbingan karir yang efektif untuk mengembangkan 

kompetensi karir peserta didik SMA?”  

 Rumusan masalah pokok tersebut kemudian dirinci ke dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Seperti apakahprofil kompetensi karir pada peserta didik kelas X SMA 

Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012? 

b. Bagaimanarumusan program bimbingan karir yang layak menurut para 

ahli dan praktisi yang dapat mengembangkan kompetensi karir peserta 

didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012? 

c. Bagaimana gambaran keefektifan program bimbingan karir untuk 

mengembangkan kompetensi karir pada peserta didik kelas X SMA Negeri 

1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat dua konsep yang perlu dibatasi secara 

operasional, yaitu program bimbingan karir dan kompetensi karir 

a. Kompetensi Karir 
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 Czerepaniak-Walczak (1997)  mendefinisikan kompetensi karir 

sebagai kemampuan khusus yang ditandai dengan menunjukkan 

kemampuan untuk berperilaku cerdas danbertanggung jawab atas perilaku 

tersebut. Kompetensi tidak hanya untuk menilai dan merefleksikan suatu 

pekerjaan dengan cara yang efisien, tetapi juga untuk mengambil tanggung 

jawab atas hasil pekerjaan (Kuijpers, 2006). 

 Dengan demikian kompetensi karir dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai tindakan yang cerdas 

dan penuh dengan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. 

 Marinka (Kuijpers, 2006) menjelaskan bahwa kompetensi karir 

adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang kita butuhkandalam 

dunia pekerjaan. Semua itu adalah indikator seberapa efektif  kita 

mengelolakombinasi antara belajardan bekerja.Kompetensi karirdapat 

dibagi menjadi empat jenis yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang kita miliki dan wilayah yang dapat kita kembangkan lebih lanjut. 

 Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kompetensi karir adalah 

kemampuan individu yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, dan menjadi dasar bagi individu 

untuk mengukur efektivitas diri dalam mengelola kombinasi antara belajar 

dan bekerja. 

 Hasee (2007: 60) menjelaskan bahwa Kompetensi karir adalah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menunjukkan tindakan individu 
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yang berhasil dalam bidangpekerjaan.Harus ditekankan bahwa kompetensi 

karir tidak fokus pada kepribadian, yaitu tidak termasuk karakteristik 

seperti motif, sifat dan aspek citra diri seseorang, maupun potensi individu 

yang menunjukkan terampil dalam manajemen karir. Sebaliknya, 

kompetensi karir fokus pada seberapa banyak potensi seseorang untuk 

benar-benar menyadari dan menggambarkan adanya perilaku dan 

pengetahuan.  

 Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kompetensi karir adalah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap  yang  menunjukkan tindakan 

individu yang dapat mewujudkan keberhasilan dalam bidang pekerjaan. 

  Supriatna (2009: 55) menjelaskan bahwa kompetensi karir adalah 

kemampuan yang didasari oleh tiga hal yaitu pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

 Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi karir 

adalah  kemampuan individu yang meliputi aspek kognitif yang dalam 

penelitian ini diwakili oleh pengetahuan, afektif diwakili oleh sikap dan 

psikomotor diwakili oleh keterampilan. Ketiga aspek tersebut 

menunjukkan  tindakan individu dalam pemilihan pendidikan lanjutan dan 

pekerjaan. Aspek kognitif yang diwakili oleh pengetahuan ditunjukkan 

dengan pemahaman diri, pengenalan lingkungan dan pertimbangan atas 

peluang. Aspek afektif yang diwakili oleh sikap ditunjukkan dengan 

eksplorasi sumber informasi dan perencanaan masa depan. Aspek 
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psikomotor yang diwakili oleh keterampilan ditunjukkan dengan 

pembuatan keputusan dan penyesuian pilihan dengan kemampuan, bakat 

dan minat. 

 Dalam penelitian ini, kompetensi karir dibatasi oleh aspek kognitif 

yang diwakili oleh pengetahuan dan aspek afektif yang diwakili oleh 

sikap. Aspek kognitif yang diwakili oleh pengetahuan ditunjukkan dengan 

pemahaman diri, pengenalan lingkungan dan pertimbangan atas peluang. 

Aspek afektif yang diwakili oleh sikap ditunjukkan dengan eksplorasi 

sumber informasi dan perencanaan masa depan. Pembatasan dua aspek 

tersebut didasarkan pada teori dari Peter M Blau (Sukardi, 1985: 88)  yang 

menjelaskan bahwa penentuan pilihan karir didasari oleh pengetahuan 

tentang pemahaman diri, pemahaman lingkungan efektif, pertimbangan 

kemandirian serta sikap terhadap keinginan untuk memperoleh informasi. 

 Sedangkan keterampilan adalah perwujudan dari pengetahuan dan sikap 

yang telah dimiliki oleh individu, hal tersebut sesuai dengan teori dari 

Krumboltz, 1990 (Sharf, 1992: 275) yang mengungkapkan bahwa hal-hal 

yang mendasari keterampilan individu dalam karirnya adalah pengetahuan, 

pemahaman nilai, menganalisis alternatif pilihan yang ada, mencari 

informasi mengenai pendidikan lanjutan atau pekerjaan.  

Secara operasional, yang dimaksud kompetensi karir dalam 

penelitian ini adalah sikap peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung 

tahun ajaran 2011/2012 terhadap pernyataan tertulis tentang pemahaman 
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diri, pengenalan lingkungan, pertimbangan atas peluang, eksplorasi 

sumber informasi dan perencanaan masa depan untuk memilih pendidikan 

lanjutan dan pekerjaan.  

Selanjutnya, indikatortersebut dituangkan dalam pernyataan-

pernyataan instrumen yang berbentuk skala. Jumlah skor total yang 

diperoleh peserta didik menghasilkan data profil kompetensi karir peserta 

didik. 

 

 

b. Program Bimbingan Karir 

Program bimbingan karir merupakan bagian dari program 

bimbingan dan konseling di sekolah. Maka, sebelum menjelaskan konsep 

program bimbingan karir akan dijelaskan mengenai bimbingan karir 

terlebih dahulu yang dikemukakan oleh para ahli. 

Menurut Winkel (2005:114) bimbingan karir adalah bimbingan 

dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih 

lapangan kerja, atau jabatan/profesi tertentu, serta membekali diri supaya 

siap memangku jabatan itu dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai 

tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga 

dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta 

didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan 
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yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi 

(http://www.ilmupsikologi.wordpress.com). 

Menurut Gani (1996:11) bimbingan karir adalah suatu proses 

bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu (siswa/remaja), agar 

individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, 

dan mengenal dunia kerja. Merencanakan masa depan dengan bentuk 

kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil 

suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut adalah paling tepat sesuai 

dengan keadaan dirinya dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dan 

tuntutan pekerjaan/ karir yang dipilihnya. 

Surya pada tahun 1988 (Supriatna, 2009:11) 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 

hidup. 

Menurut Herr (Fathonah, 2010) bimbingan karir adalah  suatu 

perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik, 

atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan 

berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-

kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta 

mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan 

http://www.ilmupsikologi.wordpress.com/
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sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola 

perkembangan karirnya. 

Supriatna (2009:11) mengungkapkan bahwa yang dimaksud 

dengan bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, 

pendekatanterhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, 

mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan 

bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan 

mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan 

yang diambilnya itu sehingga mampu mewujudkan dirinya secara 

bermakna. 

Program bimbingan karir dilaksanakan secara terpadu, 

menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada 

langkah-langkah pengembangan program bimbingan dan konseling pada 

umumnya (Sukardi dan Sumiati, 1990:66). Dalam merumuskan program 

bimbingan karir, struktur, dan isi/materi program ini, dengan 

mempertimbangkan aspek pribadi siswa secara totalitas.. Struktur dan isi 

program bimbingan yang dikeluarkan ABKIN (2008: 221-224) terdiri dari 

rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, 

rencana operasional, pengembangan tema, pengembangan satuan layanan, 

evaluasi, dan anggaran.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

karir adalah suatu upaya bantuan terhadap peserta didik agar dapat 
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memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa 

depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya (sekolah dan masyarakat), serta 

mampu menentukan pilihan pendidikan lanjutan dan pekerjaan secara 

tepat dan bertanggungjawab. 

Secara operasional, yang dimaksud program bimbingan karir 

dalam penelitian ini adalah satuan layanan yang dirumuskan untuk 

mengembangkan kompetensi karir peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Bandung tahun ajaran 2011/2012, sehingga terwujud pemahaman diri, 

pengenalan lingkungan, pertimbangan atas peluang, eksplorasi sumber 

informasi dan perencanaan masa depan yang dibutuhkan dalam pemilihan 

pendidikan lanjutan dan pekerjaan.Struktur program bimbingan karir pada 

penelitian ini meliputi rasional, deskripsi kebutuhan, tujuan, rencana 

operasional, tahapan layanan dan evaluasi. 

Tahapan layanan terdiri atas enam tahapan. Penjelasan keenaman 

tahapan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Pemahaman kondisi diri. 

Tahapan pertama terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama analisis prioritas 

kebutuhan, pada sesi ini guru pembimbing menjelaskan prioritas 

kebutuhan peserta didik serta penjelasan mengenai kompetensi karir 

peserta didik, dan sesi kedua dengan judul, “inilah potensi diriku”, sesi ini 

bertujuan untuk membantu peserta didik memahami bakat, minat, 

kelebihan dan kelemahan yang dimiliki untuk memilih pendidikan lanjutan 
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dan pekerjaan; (2) Tahapan mengenal lingkungan karir. Tahap ini hanya 

satu sesi dengan judul“Analisis jabatan”, dalam tahapan ini di jelaskan 

petingnya membandingkan dan menggambarkan informasi karir yang 

berkaitan dengan ciri-ciri, persyaratan, jenis-jenis dan prospek dari 

pendidikan lanjutan dan pekerjaan; (3) Tahap  mempertimbangan atas 

peluang dengan satu sesi yang berjudul,“Cerdas membaca Peluang karir”, 

tahapan ini bertujuan agar peserta didik dapat memahamipeluang-peluang 

pekerjaan yang bisa dimasuki peserta didik yang sesuai dengan potensi 

dirinya dan dengan progam studinya di SMA, serta menjelaskan 

persyaratan pekerjaan; (4) tahpan eksplorasi sumber informasi, hanya satu 

sesi dengan judul  “Optimalkan Eksplorasi Karir”, tahap ini bertujuan 

untuk menjelaskan cara melakukan optimalisasi dalam pencarian dan 

penggalian informasi karir dari berbagai sumber (orangtua, teman,guru, 

buku dll) yang dibutuhkan dalam memilih pendidikan lanjutan 

danpekerjaan; (5) tahapan merencanakan karir, hanya satu sesi dengan 

judul “cara-cara merenvanakan karir”, tahap ini bertujua agar peserta didik 

dapat merancang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pilihan karirnya; 

(6) Tahapan“Refleksi”, tahapan ini bertujuan agar peserta didik dapat 

membandingkan kondisi sebelum dan sesusah menjalani kegiatan 

bimbingan karir danmenganalisis kompetensi karir setelah pemberian 

treatmenmerupakan sesi terakhir yang bertujuan untuk melihat profil 
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kompetensi karir peserta didik kelas eksperimen setelah  pemberian 

treatment. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum pada penelitian ini adalah menghasilkan rumusan program 

bimbingan untuk mengembangkan kompetensi karir peserta didik SMA. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah mendeskripsikan: 

a. Mendeskripsikan profil kompetensi karir pada peserta didik kelas X SMA 

Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012. 

b. Merancang program bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi 

karir pada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 

2011/2012 yang layak untuk diterapkan menurut pertimbangan para ahli 

dan praktisi. 

c. Menggambarkan efektivitas program bimbingan karir untuk 

mengembangkan kompetensi karir pada peserta didik kelas X SMA Negeri 

1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis manfaat penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

literatur keilmuan terkait program bimbingan dan kompetensi karir siswa SMA.  

 Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dirasakan oleh jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan, konselor, dan peneliti selanjutnya. 

a. Bagi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Data kompetensi karir 

pada peserta didik SMA yang dihasilkan dapat menambah data empiris 
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mengenai kompetensi karir siswa SMA dan program bimbingan yang 

dihasilkan dapat menambah referensi tentang program bimbingan untuk 

mengembangkan kompetensi karir siswa SMA. 

b. Bagi Guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Bandung. Program 

bimbingan untuk mengembangkan kompetensi karir pada peserta didik 

SMA dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan program 

bimbingan, sehingga layanan yang diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan 

siswa. Instrumen kompetensi karir siswa dapat digunakan untuk 

menggambarkan kompetensi karir siswa SMA dalam melaksanakan 

analisis kebutuhan siswa. 

c. Bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian yang lebih dalam tentang kompetensi karir.  Misalnya, dengan 

membedakan kompetensi karir peserta didik berdasarkan jenis kelamin 

(pria atau wanita), jurusan (IPA dan IPS), atau sekolah (SMA danMA). 

F. Asumsi Penelitian 

Penelitian ini dilandasi asumsi sebagai berikut: 

a. Kemampuan atau kecakapan merupakan hal yang perlu dan penting untuk 

dipertimbangkan dalam keputusan pilihan karir (Holland, 1985; Melamed 

dan Meir, 1981dalam Herr dan Cramer, 1984: 93-94; Meir, 1988; 

Gottfredson dan Holland, 1990). 

b. Super dalam (Noerhasanah, 1999) menjelaskan bahwa variabel-variabel 

yang mempengaruhi kapasitas individu dalam mengembangkan karirnya 
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yaitu konsep diri, kompetensi, dan pemahaman mengenai dunia kerja dan 

mengenai informasi karir. 

c. Kemampuan di dasari oleh tiga hal, yaitu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan (Supriatna, 2009: 55). 

d. Bimbingan karir difokuskan untuk membantu individu menampilkan 

dirinya yang memiliki kompetensi/keahlian agar meraih sukses dalam 

perjalanan hidupnya dan mencapai perwujudan diri yang bermakna bagi 

dirinya dan lingkungan di sekitarnya (Supriatna, 2009: 12). 

e. Dalam penyusunan program bimbingan harus didahului oleh kebutuhan 

siswa (Nurihsan, 2006:19). Demikian juga dengan program bimbingan 

karir untuk mengembangkan kompetensi karir siswa SMA harus diawali 

dengan analisis kompetensi karir siswa sebagai dasar pengembangan 

program. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu Pendekatan 

kuantitatif mengutamakan objektivitas disain penelitian yang menghasilkan data 

berupa angka-angka yang diolah dengan menggunakan perhitungan statistik 

(Arikunto, 2002). 

Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperiment (eksperimen 

semu). Menurut Arikunto, (2002:77) Metode quasi eksperiment seringkali 

dipandang sebagai eksperimen yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu sering 

disebut juga istilah ”quasi experiment” atau eksperimen pura-pura. Disebut 
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demikian karena eksperimen jenis ini belum memenuhi persyaratan seperti cara 

eksperimen yang dapat dikatakan ilmiah mengikuti peraturan-peraturan tertentu. 

Penelitian ini menggunakan desain one-group pre-test post-test design 

yaitu di dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak dua kali; sebelum 

ekperimen dan sesudah eksperimen.  (Arikunto, 2002: 78). 

 Metode penelitian eksperimen semu digunakan untuk menggambarkan 

efektivitas program bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi karir  

peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung tahun ajaran 

2011/2012.Operasionalisasi metode eksperimen semu dalam penelitian ini adalah 

memberikan gambaran profil kompetensi karir peserta didik yang didapat dari 

penyebaran instrumen kompetensi karir sehingga diperoleh data yang nyata dan 

objektif. Kemudian, profil kompetensi karir digunakan untukdasar merumuskan 

program bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi karir. Selanjutnya, 

program diuji cobakan kepada satu kelompok yaitu kelompok eksperimen. 
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