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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dimana data penelitian berupa 

angka-angka yang dikumpulkan menggunakan instrumen dan dianalisis secara 

statistik (Sugiono, 2010: 8). Populasi atau sampel yang dimaksud pada penelitian 

ini adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012, 

yang diberikan instrumen kompetensi karir, sehingga dihasilkan data. Data yang 

terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik 

sehingga dihasilkan profil kompetensi karir peserta didik. Profil kompetensi karir 

yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai dasar dalam perumusan program 

bimbingan karir yang efektif untuk mengembangkan kompetensi karir peserta 

didik. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan program bimbingan karir 

untuk mengembangkan kompetensi karir peserta didik yang layak untuk 

diterapkan menurut para ahli dan praktisi. Para ahli yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah dosen Bimbingan dan Konseling yang memiliki kompetensi 

dalam merancang program dan bimbingan karir serta telah menyelesaikan 
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pendidikan lebih dari S1 (Strata 1) di jurusan PPB (Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan). Selanjutnya, yang dimaksud praktisi adalah guru pembimbing di 

SMA yang telah mengikuti pendidikan S1 di jurusan PPB program Bimbingan 

dan Konseling. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

quasi eksperiment (eksperimen semu). Menurut Arikunto, (2010: 207) Metode 

quasi eksperiment seringkali dipandang sebagai eksperimen yang tidak 

sebenarnya. Oleh karena itu sering disebut juga istilah ”quasi experiment” atau 

eksperimen pura-pura. Disebut 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  eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok 

pembanding dengan alasan bahwa Pre-test memberikan landasan untuk membuat 

komparasi perubahan yang dialami oleh subjek yang sama sebelum dan sesudah 

diberikan eksperimen treatment.  (Arikunto, 2010: 212).  

Arikunto (2006: 85) memaparkan bahwa dalam one-group pre- test post- 

test design, observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen dan 

sesudah eksperimen. Observasi yang diberikan sebelum eksperimen atau sebelum 

pemberian treatment disebut Pre-test (O1). Treatment merupakan perlakuan yang 

diberikan, dalam penelitian ini adalah program bimbingan karir. Sedangkan 

observasi yang dilakukan sesudah eksperimen disebut post-test (O2). 
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Skema model one group pre-test post-test design sebagai berikut 

O1       X        O2 

 

Keterangan : 

  O1 =  Pre-test dilakukan dengan menggunakan instrumen 

Kompetensi Karir 

 X = Treatment dilakukan dengan menggunakan program  

Bimbingan karir 

O2 =  Post-test dilakukan dengan menggunakan instrumen  

Kompetensi karir 

 

 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 pada saat 

penelitian dilakukan. Secara operasional metode eksperimen semu dalam 

penelitian ini adalah terdiri dari dua tahap, yaitu menggambarkan profil 

kompetensi karir peserta didik dan menggambrkan efektivitas program bimbingan 

karir untuk mengembangkan kompetensi karir peserta didik. Berikut penjelasan 

kedua tahapan tersebut. 

a. Profil kompetensi Karir Peserta Didik 



75 
 

Nurul Lestari, 2012 
Program Bimbingan Karir Untuk Mengembangkan Kompetensi Karir Peserta Didik 

Sekolah Menengah Atas 

: Eksperimen Kuasi terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 

2011/2012 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  
 

 Profil kompetensi karir peserta didik diperoleh melalui langkah-langkah 

berikut : 

1) Pengembangan instrumen kompetensi karir peserta didik, untuk 

mengungkap kompetensi karir peserta didik. 

2) Penyebaran instrumen kompetensi karir peserta didik, kepada peserta didik 

kelas X SMA Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012, untuk 

memperoleh data yang nyata dan objektif. 

3) Pengolahan data, untuk mendapatkan profil kompetensi karir yang 

diklasifikasikan ke dalam tiga katagori, yaitu kompeten, cukup kompeten, 

dan kurang kompeten. 

b. Program Bimbingan Karir untuk Mengembangkan Kompetensi Karir 

Peserta Didik 

 

Program bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi karir peserta 

didik diperoleh melalui langkah-langkah berikut: 

1) Analisis profil kompetensi karir peserta didik, untuk menentukan 

kecenderungan prioritas kebutuhan penyusunan program. 

2) Penyusunan kerangka program, struktur program bimbingan karir yang 

terdiri dari rasional, deskripsi kebutuhan, tujuan, sasaran, pengembangan 

tema,  rancangan operasional,  tahapan layanan, media, dan evaluasi. 

3) Uji kelayakan program, untuk menghasilkan program bimbingan karir 

untuk mengembangkan kompetensi karir peserta didik SMA Negeri 1 
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Bandung kelas X tahun ajaran 2011/2012 yang layak untuk diterapkan 

menurut para ahli dan praktisi. 

4) Uji coba program, rumusan program bimbingan karir untuk 

mengembangkan kompetensi karir  peserta didik SMA ini diuji cobakan 

kepada 1 kelompok peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung tahun 

ajaran 2011/2012, yaitu kelompok eksperimen. Hasil dari uji coba 

program yaitu, untuk mendapatkan gambaran efektivitas program yang 

telah dirancang. 

B. Pengembangan Instrumen 

 Data yang dibutuhkan penelitian ini adalah data tentang kompetensi karir 

peserta didik yang diungkap melalui instrumen skala sikap. Data yang terkumpul 

akan diolah menjadi profil kompetensi karir peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Bandung tahun ajaran 2011/2012. Skala sikap yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala model likert. 

 Menurut Sugiono (2008: 134) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala model 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.      
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  Untuk memperoleh instrumen yang layak disebarkan ditempuh langkah-

langkah berikut, yaitu pengembangan instrumen mulai dari perumusan definisi 

operasional variabel, pengembangan kisi-kisi, perumusan butir pernyataan 

instrumen, dan uji kelayakan instrumen. 

 

 

1. Definisi Operasional Kompetensi Karir 

 Czerepaniak-Walczak (1997) mendefinisikan kompetensi karir sebagai 

kemampuan khusus yang ditandai dengan menunjukkan kemampuan untuk 

berperilaku cerdas dan bertanggung 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 butuhkan dalam dunia pekerjaan. 

Semua itu adalah indikator seberapa efektif  kita mengelola kombinasi antara 

belajar dan bekerja. Kompetensi karir dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang kita miliki dan wilayah yang dapat kita 

kembangkan lebih lanjut. 
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 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 yang 

berhasil dalam bidang pekerjaan. 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 
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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 

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.  
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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 diri, pengenalan 

lingkungan, pertimbangan atas peluang, eksplorasi sumber informasi dan 

perencanaan masa depan untuk memilih pendidikan lanjutan dan pekerjaan.  

 2. Pengembangan Kisi – Kisi  

  Instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi karir peserta didik 

SMA berupa angket yang dirancang dalam bentuk skala sikap. Kisi-kisi instrumen 

dikembangkan merujuk pada definisi operasional variabel yang dijabarkan 

menjadi indikator-indikator sebagai titik tolak untuk membuat item pernyataan. 

Instrumen kompetensi karir dirancang dalam bentuk pernyataan mengenai 

kompetensi karir. Pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam instrumen 

ditujukkan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi peserta didik tentang 

pemahaman diri, pengenalan lingkungan, pertimbangan atas peluang, eksplorasi 

sumber informasi dan perencanaan masa depan. 

  Setiap item pernyataan disertai lima pilihan respon yang harus dipilih oleh 

siswa. Lima alternatif respon instrumen kompetensi karir, yaitu Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai  (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Peserta didik 

(responden) diminta untuk memilih salah satu alternatif respon tersebut sesuai 

dengan kondisi nyata saat penelitian dilakukan. 

Tabel 3.1  

Kriteria Alternatif Respons Instrumen 
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Alternatif 

Respons 

Deskripsi 

SS Bila siswa menganggap pernyataan sangat sesuai  dengan 

kondisi siswa 

S Bila siswa menganggap pernyataan sesuai dengan diri 

siswa. 

TS Bila siswa  menganggap pernyataan tidak sesuai dengan 

diri siswa. 

STS Bila siswa  menganggap pernyataan sangat tidak sesuai 

dengan diri siswa. 

 

Untuk lebih jelasnya, kisi-kisi instrumen kompetensi karir peserta didik 

SMA ini dapat dilihat sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi – Kisi Instrumen Penelitian Program Bimbingan Karir  

Untuk Mengembangkan Kompetensi Karir Peserta Didik SMA 

(Setelah Uji Coba) 

Aspek Indikator Batasan Ruang Lingkup No. Item ∑ 

(+) (-)  

Pengetahuan Pemahaman 

diri 

Kesadaran dan penjelasan tentang 

bakat, minat serta kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki 

1,2,3  3 

Pengenalan 

lingkungan 

Penggambaran dan perbandingan 

terhadap ciri-ciri, jenis, persyaratan, 

dan prospek dari pendidikan 

lanjutan dan pekerjaan 

4,5,6,7,8,

11,12 

9,10 9 

Pertimbangan 

atas peluang 

Pemikiran dan keputusan tentang 

kesempatan yang tersedia dalam 

memilih pendidikan lanjutan dan 

pekerjaan 

13,14,15,

16,17 

18,19 7 

Sikap Eksplorasi 

sumber 

informasi 

Pencarian dan pemanfaatan 

informasi yang dibutuhkan yang 

berasal dari orangtua, konselor, 

20,21,22,

23,24,25,

26,27 

 8 
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guru, kenalan, media elektronik, 

buku 

Perencanaan 

masa depan 

Persiapan dan pembuatan 

rancangan kegiatan yang membantu 

dalam menentukan pilihan 

pendidikan lanjutan dan pekerjaan 

28,29,30,

31,32,33,

34,35,36,

37 

 10 

∑ 37 

 

3. Perumusan Butir Pernyataan 

  Pernyataan instrumen dikembangkan merujuk pada kisi-kisi instrumen 

kompetensi karir. Pernyataan disesuaikan dengan tingkat berfikir responden, yang 

merupakan peserta didik kelas X SMA. Pernyataan berisi tentang  pemahaman 

diri, pemahaman sumber informasi yang relevan, pemahaman lingkungan, dan 

pemahaman jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang kemudian disikapi oleh 

responden dalam pemilihan pendidikan lanjutan dan pekerjaan. 

  Penyusunan alternatif respons instrumen kompetensi karir peserta didik 

disusun menggunakan model Likert. Lima alternatif respon tersebut diurutkan dari 

kemungkinan kesesuaian antara keadaan peserta didik dengan pernyataan mulai 

paling tinggi sampai paling rendah. 

4. Teknik Pensekoran dan Penafsiran 

  Penskoran atau mengubah data ke dalam bentuk angka-angka kuantitatif 

dimaksudkan agar memungkinkan dilakukan analisis dengan menggunakan teknik 

statistik. Sebelum penskoran dilakukan, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dulu 

data yang telah diperoleh untuk mengecek apakah data tersebut sudah 
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sesuai dengan yang diharapkan. Penskoran dilakukan secara sederhana dengan 

mengacu pada pedoman penyekoran sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Pola Pemberian Skor Instrumen Kompetensi karir 

 

Pernyataan Skor Lima Pilihan Alternatif Respon 

SS S TS STS 

Favorabel (+) 4 3 2 1 

Tidak Favorabel (-) 1 2 3 4 

 Sumber : Arikunto (2009: 242) 

 

 Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 1– 4, dengan bobot 

tertentu. Bobotnya adalah : 

a. Untuk pilihan jawaban sangat sesuai (SS) memiliki skor 4 pada 

pernyataan positif atau skor 1 pada pernyataan negatif. 

b. Untuk pilihan jawaban Sesuai (S) memiliki skor 3 pada pernyataan 

positif atau skor 2 pada pernyataan negatif. 

c. Untuk pilihan jawaban Tidak sesuai (TS) memiliki skor 2 pada 

pernyataan positif atau skor 3 pada pernyataan negatif. 

d. Untuk pilihan jawaban sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 1 pada 

pernyaataan positif  atau skor 4 pada pernyataan negatif. 

 Rumus yang digunakan dalam penentuan batas lulus aktual yaitu 𝑋 +

 0,25 𝑆. Untuk menetapkan batas lulus aktual tersebut perlu dicari 𝑋 (rata-rata) 

dan S (simpangan baku atau standar deviasi), karena skor-skor berjumlah banyak 

maka digunakan rumus berikut: 

 

 
n

fd
pXtX
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 1

22






nn

fdfdn
ps

  

 

Keterangan : 

Xt =  Rata-rata terduga. Yang dijadikan rata-rata terduga 

biasanya titik tengah dari kelas interval yang terbanyak 

frekuensinya atau kelas interval yang berada di tengah-

tengah. 

p  =     panjang kelas interval 

d =      selisih titik tengah kelas interval dari Xt dibagi p 

 

 Menghitung simpangan baku, dengan rumus : 

 

 

 

 

 

  

 Setelah dirumuskan batas lulus aktual, data tentang kompetensi karir 

dikelompokan ke dalam tiga kategori  yaitu positif, netral dan negatif. 

Pengelompokan ini bertujuan untuk memperoleh profil kompetensi karir  peserta 

didik kelas X SMA N 1 Bandung tahun ajaran 20011/2012. Untuk lebih jelasnya 

kriteria skor aktual dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Aktual  

 

No. Kriteria Kategori 

1 X > X+1,0.Sd 
Kompeten 

Pada kategori ini, peserta didik kompeten 

pada aspek pengetahuan dan sikapnya. 
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Artinya peserta didik mampu memahami 

dirinya, mampu mengenal lingkungan, 

mempertimbangka peluang yang tersedia, 

melakukan eksplorasi sumber informasi dan 

mampu membuat perencanaan dalam 

memilih pendidikan lanjutan dan pekerjaan 

2 X-1,0.Sd <X< X+1,0.Sd 

Cukup Kompeten 

Pada kategori ini, peserta didik cukup 

kompeten pada  aspek pengetahuan dan 

sikapnya. Artinya peserta didik cukup 

mampu dalam memahami dirinya, 

mengenali lingkungan, mempertimbangkan  

peluang yang tersedia, melakukan 

eksplorasi sumber informasi, dan membuat 

perencanaan untuk memilih pendidikan 

lanjutan dan pekerjaan 

3 X< X-1,0.Sd 

Kurang Kompeten 

Pada kategori ini,  peserta didik  kurang 

kompeten pada aspek pengetahuan dan 

sikapnya. Artinya peserta didik belum 

memahami dirinya, kurang mampu dalam 

mengenal lingkungan, kesulitan dalam 

mempertimbangkan atas peluang yang 

tersedia, kesulitan dalam eksplorasi sumber 

informasi, dan belum mampu dalam 

membuat perencanaan untuk memilih 

pendidikan lanjutan dan pekerjaan. 

 Sumber : Arikunto (2006: 263-264) 

 

5. Pertimbangan Instrumen 

Instrumen kompetensi karir peserta didik sebagai alat pengumpul data 

disusun melalui beberapa tahap pengujian, yaitu uji kelayakan instrumen, uji 

keterbacaan, serta uji validitas dan reliabilitas. 

 

a. Uji Kelayakan Instrumen 
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Uji kelayakan instrumen ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

instrumen dari segi bahasa, isi dan konstruk (segi materi dan redaksional). 

Penimbangan dilakukan oleh dosen ahli yaitu tiga ahli dan satu praktisi, pada 

tanggal 21 Februari 2012-5 Maret 2012. Dua dosen jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, 

yaitu Amin Budiamin, M. Pd. (sebagai ahli bidang kompetensi karir), dan Dra. Hj. 

SW. Indrawati, M.Pd  (sebagai ahli istrumen). Satu praktisi Bimbingan dan 

Konseling di SMA Negeri 1 Bandung yaitu Dra. Hj. Siti Mualifah.  Penimbangan 

perlu dilakukan guna mendapatkan angket yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian dan untuk menilai memadai atau tidaknya pernyataan yang digunakan 

dalam instrumen dengan melihat segi konstruk, isi dan bahasa. Pernyataan yang 

berkualifikasi memadai (M) dapat langsung digunakan dalam instrumen penelitian 

dan pernyataan yang berkualifikasi tidak memadai (TM) perlu dibuang atau hanya 

direvisi yang akan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.  

Berdasarkan hasil uji kelayakan instrumen dari keseluruhan butir 

instrumen yang telah di susun yang berjumlah 47, setelah di validasi oleh ahli ada 

beberapa butir instrumen yang harus diperbaiki dari segi redaksionalnya. 

b. Uji Keterbacaan Instrumen 

Uji keterbacaan dilakukan kepada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Bandung tahun ajaran 2011/2012 yang tidak dijadikan anggota sampel penelitian 

sebanyak tiga orang peserta didik. Tujuan uji keterbacaan yaitu untuk mengukur 

sejauh mana keterbacaan instrumen dengan tujuan untuk mengetahui kata-kata 
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yang kurang dipahami, sehingga kalimat dalam pernyataan dapat disederhanakan 

tanpa mengubah maksud dari pernyataan tersebut. 

Berdasarkan hasil uji keterbacaan terdapat dua pernyataan yang perlu 

diperbaiki redaksi tanpa mengubah makna yaitu No.5 “Saya memilih pekerjaan 

sesuai dengan prestasi yang diraih di sekolah”, menjadi “Saya memilih pekerjaan 

sesuai dengan prestasi akademik yang diraih di sekolah”.  

c. Uji Coba Instrumen 

Instrumen kompetensi karir diujicobakan pada empat puluh orang peserta 

didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012 diluar sampel 

penelitian. Uji coba instrumen dilakukan sekaligus dengan pemgumpulan data, 

pada tanggal 19 Maret 2012. Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui 

ketepatan/kesahihan (validity) dan keterandalan (reliability) alat ukur yang telah 

disusun dan akan digunakan penelitian. 

d. Uji Validitas  

Pengumpulan data kompetensi karir dilakukan terhadap siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012, pada tanggal 19 – 20 Maret 

2012. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya ialah menguji validitas item. 

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang 

bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur (Arikunto, 2009: 167). 

Validitas item adalah derajat kesesuaian antara satu item dengan item-item yang 

lainnya dalam suatu perangkat instrumen (Sugiono, 2010: 125).  

Adapun langkah-langkah uji validitas item adalah sebagai berikut. 
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a) Menghitung koefisien korelasi skor tiap butir item dengan skor total dengan 

rumus Pearson Produk Moment (Sugiyono, 2010: 184).  

 

 

 

 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi  

 𝑋 = Jumlah skor item 
 𝑌 = Jumlah skor total (seluruh item) 

𝑛 = Jumlah responden 

 

b) Mencari nilai r tabel untuk α = 0,05 (tingkat kepercayaan 95%) dan derajat 

kebebasan (dk = n – 2) = 36 – 2 = 34, dengan uji satu pihak maka diperoleh 

t tabel = 1,690. 

c) Membuat keputusan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. 

Kaidah keputusan suatu instrumen dikatakan valid apabila t hitung > t tabel dan 

sebaliknya apabila t hitung < t tabel dikatakan invalid.  

 

Pengujian validitas item menggunakan fungsi Pearson pada program 

Microsoft Exel 2007, dengan mengkorelasikan skor setiap item dari skala sikap 

dengan skor total, diperoleh nilai rhitung untuk nomor item 1 adalah 0,012. Dengan 

menggunakan taraf kepercayaan 95% dan dk 34 diperoleh harga t hitung sebesar 

0,073 dan t tabel sebesar 1,690. Hasil ini menunjukkan nilai t hitung  lebih kecil dari t 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛  𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑛. 𝑋
2
−  ( 𝑋)

2
   𝑛. 𝑌

2
−  ( 𝑌)

2
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tabel, dengan demikian maka item nomor 1 yang diuji berada pada kategori tidak 

valid.  

Untuk item selanjutnya, dilakukan pengujian validitas yang sama dengan 

item no. 1. Hasil pengujian validitas diperoleh kesimpulan bahwa dari 47 item 

dinyatakan valid sebanyak 37 item, dan invalid (tidak valid) sebanyak 10 item. 

Perhitungan uji validitas dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas 

 

Kesimpulan Item  Jumlah 

Valid 3,4,5,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,

23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,

40,41,42, 

43,44,45,46,47 

37 

Tidak Valid 1,2,6,7,8,9,11,25,34,35 10 

 

e. Uji Reliabilitas 

Pengumpulan data kompetensi karir dilakukan terhadap siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012, pada tanggal 20-21 Maret 2012. 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya ialah menguji reabilitas istrumen. 

Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajegan (Sukardi, 2004: 127) yang 

menunjuk pada tingkat keterandalan instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen 

bertujuan untuk melihat sejauh mana instrumen mampu menghasilkan skor-skor 

secara konsistens (Rakhmat & Solehudin, 2006: 70).  
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Menurut Arikunto (2009: 195) untuk uji reliabilitas yang skornya 

merupakan rentangan antara beberapa nilai atau berbentuk skala digunakan rumus 

Alpha. Rumus Alpha yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir soal 

ΣSi = Jumlah varians butir  

St = Varians total 

Langkah-langkah pengujian reabilitas instrument dengan menggunakan 

rumus Alpha yaitu sebagai berikut:  

a) Menghitung varian skor tiap-tiap item dengan rumus: 

𝑆𝑖 =
 𝑋𝑖

2 −  
  𝑋𝑖 

2

𝑁
𝑁

 

Keterangan: 

Si = varians skor tiap-tiap item 

ΣXi
2
  = jumlah kuadrat item Xi 

(ΣXi)
2
  = jumlah item dikuadratkan 

 

b) Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 

 

Keterangan: 

 𝑆𝑖 = jumlah varians semua item,  

S1 , S2 , S3…n = varians item ke-1, 2, 3, …..n 

 

Sehingga, diperoleh  𝑆𝑖  sebesar 43,11. 

c) Menghitung varian total dengan rumus: 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝑆𝑖
𝑆𝑡

  

  

 𝑆𝑖 =  𝑆1 +  𝑆2 + 𝑆3 … . 𝑆𝑛 ,  
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Keterangan: 

St = varians skor tiap-tiap item 

ΣXt
2
  = jumlah kuadrat item Xt 

(ΣXt)
2
  = jumlah item dikuadratkan 

 

Sehingga, diperoleh S total  sebesar 241,82 

 

d) Masukkan nilai Alpha kedalam rumus, nilai yang diperoleh yaitu 0,90 

e) Mengkonsultasikan nilai r dengan r Product Moment untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan reliabel atau tidak. Kaidah keputusan 

suatu instrumen dikatakan dapat diandalkan yaitu r11> rtabel berarti reliabel, 

dan r11< rtabel berarti tidak reliabel.  

Kriteria untuk mengetahui tingkat reliabilitas, digunakan klasifikasi 

berikut.  

Tabel 3.6 

Kriteria Keterandalan (Reliabilitas) Instrumen 

 

Indeks korelasi (r) Keterangan 

0,90 – 1, 00 Hubungan Sangat Tinggi 

0,70 – 0,90 Hubungan Tinggi 

0,40 – 0,70 Hubungan Cukup 

0,20 – 0,40 Hubungan Rendah 

Kurang dari 0,20 Hub. Dapat dikatakan tidak ada 

            Sumber : Rakhmat & Solehuddin (2006: 74) 

 

Hasil perhitungan r11 dengan menggunakan Microsoft Exel 2007, 

diperoleh hasil bahwa r11 sebesar 0,90, dengan α sebesar 5 %, diperoleh rtabel 

sebesar 0,294. Dapat disimpulkan r11 = 0,90 lebih besar dari r tabel = 0,294, maka 

𝑆𝑡 =
 𝑋𝑡

2 −  
  𝑋𝑡 

2

𝑁
𝑁
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instrumen kompetensi karir reliabel dengan tingkat keterandalan tinggi. Tingkat 

keterandalan tinggi berarti instrumen yang digunakan baik dan dapat dipercaya 

sebagai alat pengumpul data kompetensi karir siswa. Perhitungan uji reliabilitas 

dapat dilihat pada lampiran. 

C. Langkah-Langkah Penyusunan Program Bimbingan Karir untuk   

Mengembangkan Kompetensi Karir Peserta Didik 

 

Program bimbingan karir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

satuan layanan yang dirumuskan untuk mengembangkan kompetensi karir peserta 

didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012, agar peserta didik 

dapat memahami diri, dapat mengenal lingkungan, dapat mempertimbangkan 

pelua , eksplorasi sumber informasi dan membuat perencanaan masa depan untuk 

menentukan pilihan pendidikan dan pekerjaan.  

Langkah-langkah penyusunan program bimbingan karir terdiri dari tiga 

langkah yaitu analisis profil kompetensi karir peserta didik, penyusunan kerangka 

program, dan uji kelayakan program. 

1. Analisis Profil Kompetensi Karir 

Profil kompetensi karir peserta didik yang diperoleh melalui penyebaran 

instrumen kompetensi karir, yang diklasifikasikan pada tiga katagori kompeten, 

cukup kompeten, dan kurang kompeten. kompeten artinya peserta didik telah 

mampu memahami diri, mengenal lingkungan,  mempertimbangkan peluang yang 

tersedia, melakukan eksplorasi sumber informasi, dan mampu membuat 

perencanaan dalam menentukan pendidikan lanjutan atau pekerjaan. Cukup 
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kompeten artinya peserta didik cukup mampu dalam memahami diri, mengenal 

lingkungan, mempertimbangkan peluang yang tersedia, melakukan eksplorasi 

sumber informasi, dan membuat perencanaan dalam menentukan pendidikan 

lanjutan atau pekerjaan. Kurang kompeten artinya peserta didik kurang mampu 

memahami diri, belum mengenal lingkungan, kesulitan mempertimbangkan 

peluang yang tersedia, kesulitan melakukan eksplorasi sumber informasi, dan 

belum mampu membuat perencanaan untuk memilih pendidikan lanjutan atau 

pekerjaan. 

Berdasarkan klasifikasi ini, katagori cukup kompeten dan kurang 

kompeten menunjukkan kondisi kompetensi karir peserta didik yang perlu 

dikembangkan, sehingga katagori ini dijadikan sebagai acuan penyusunan 

program bimbingan karir.  Acuan program ini, meliputi indikator kompetensi karir 

yaitu pemahaman diri, pengenalan lingkungan, pertimbangan atas peluang, 

eksplorasi sumber informasi, dan perencanaan masa depan yang masih berada 

pada katagori cukup kompeten dan kurang kompeten.  

2. Penyusunan Kerangka Program 

Penyusunan kerangka program dilakukan berdasarkan hasil temuan 

penelitian, dengan struktur program bimbingan karir yang terdiri dari rasional, 

deskripsi kebutuhan, tujuan, sasaran, rancangan operasional, pengembangan tema, 

tahapan layanan, media, dan evaluasi. 

a. Rasional, merupakan rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan 

konseling dalam keseluruhan program sekolah. Rumusan ini menyangkut 
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konsep dasar, kaitan bimbingan karir dengan pembelajaran/implementasi 

kurikulum, dan temuan-temuan penelitian sehingga dibutuhkannya program 

bimbingan karir. 

b. Deskripsi profil kompetensi karir, rumusan hasil penelitian dirumusan ke 

dalam perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan ini 

tiada lain adalah data yang diperoleh dengan menggunakan instrumen 

kompetensi karir. 

c. Tujuan, tujuan diperoleh dengan menurunkan indikator orientasi karir yang 

perlu ditingkatkan atau masih rendah. Rumuskan tujuan yang akan dicapai 

dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh 

pelayanan bimbingan. 

d. Sasaran, merupakan subjek program bimbingan karir yaitu peserta didik kelas 

X SMA Negeri 1 Bandung. 

e. Rancangan operasional, yaitu uraian singkat satuan layanan untuk 

memfasilitasi peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan.  

f. Tahapan layanan, merupakan upaya pengembangan secara bertahap dan rinci 

dari tema yang telah dikembangkan. 

g. Evaluasi, merupakan kegiatan evaluasi dilakukan terhadap dua aspek yaitu 

proses dan hasil. Proses merupakan evaluasi terhadap apakah program yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan hasil merupakan evaluasi terhadap 

perubahan sikap yang nampak dari siswa.  

3. Uji Kelayakan Program Bimbingan Karir 



95 
 

Nurul Lestari, 2012 
Program Bimbingan Karir Untuk Mengembangkan Kompetensi Karir Peserta Didik 

Sekolah Menengah Atas 

: Eksperimen Kuasi terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 

2011/2012 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  
 

Uji kelayakan program bimbingan karir dilakukan untuk memperoleh 

program bimbingan karir yang layak untuk diterapkan baik dari segi bahasa, isi 

maupun konstruk (segi materi dan redaksional). Penimbangan dilakukan oleh  

ahli, yang dimaksud ahli dalam penelitian ini adalah dosen Bimbingan dan 

Konseling yang memiliki kompetensi dalam merancang program dan bimbingan 

karir serta telah menyelesaikan pendidikan lebih dari S1 (Strata 1) di jurusan PPB 

(Psikologi Pendidikan dan Bimbingan). Tiga ahli yang akan melaksanakan 

penimbangan program adalah satu dosen dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 

yang mengajar di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Dr. H. Mubiar Agustin, M. 

Pd, serta dua dosen dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Dr. Ipah Saripah, M.Pd, 

Dr. Ilfiandra, M.Pd. 

D. Populasi dan Sample Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bandung dengan 

pertimbangan bahwa pendidikan di SMA belum difokuskan pada keahlian suatu 

pekerjaan apapun, sehingga perlu diberikan pembekalan untuk karir di masa 

depannya. Karir yang dimaksud adalah pemilihan pendidikan lanjutan dan 

pekerjaan. 

1. Populasi 
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 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006: 130). Objek 

penelitian ini adalah siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bandung tahun ajaran 

2011/2012 kelas X yang berjumlah 154 orang peserta didik. 

a. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung 

tahun ajaran 2011/2012 . Jumlah populasi penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Populasi 

1. X.1 38 

2. X.2 38 

3 X.3 41 

4 X.4 37 

Jumlah total populasi 154 

 

b. Penentuan anggota populasi didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 

1. Peserta didik kelas X merupakan peserta didik yang ada pada masa 

remaja, dalam tugas perkembangan karir, remaja ada pada tahap 

eksplorasi, pada saat ini remaja mulai memikirkan alternatif  karir 

yang diminatinya dan mulai memikirkan masa depannya dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Dilihat dari segi jenjangnya, peserta didik kelas X, mulai 

mempersiapkan diri untuk menetukan program studi yaitu IPA dan 

IPS. Dalam hal ini peserta didik kelas X harus mulai memiliki 

kemampuan dalam memilih karir, yang menjadi bekal untuk 

menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan dalam menentukan 
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program studi di kelas XI, yang berpengaruh pada pilihan karir masa 

depannya. 

2. Sampel 

 Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 1993:  104). Pengambilan sample dalam penelitian ini ditentukan 

dengan teknik purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh 

peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam 

pengambilan sampelnya (Arikunto, 2010: 97). Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan program bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi karir 

peserta didik, sehingga sampel dalam penelitian ini dipilih peserta didik kelas X. 4 

yang berjumlah 37 peserta didik , hal ini didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut. 

1) Peserta didik berada pada rentang usia 15-18 tahun yang memasuki masa 

remaja akhir dalam perkembangan psikologisnya, di mana siswa SMA 

telah memiliki minat terhadap pekerjaan yang ditandai dengan mulai 

memikirkan masa depan secara sungguh-sungguh. Untuk itu peserta didik 

pada usia tersebut yaitu pada saat di kelas X, diperlukan kompetensi karir 

yang memadai agar dapat menghadapi berbagai hambatan dalam memilih 

dan memutuskan karir masa depan.  

2) Keefektifan Jumlah dalam bimbingan kelompok dalam skala besar, yaitu 

berkisar 15-30 orang (Yustika, 2004: 32), jumlah peserta didik kelas X.4 
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adalah 37 peserta didik sehingga sudah memenuhi persyaratan efektif 

bimbingan kelompok. 

3) Untuk mendapat gambaran program bimbingan untuk mengembangkan 

kompetensi bagi seluruh peserta didik kelas X, khusunya kelas X.4 yang  

paling banyak jumlah peserta didik dengan tingkat kurang kompeten. 

E. Prosedur dan Teknik Pengolahan Data 

 Data yang diungkap melalui instrumen kompetensi karir yang telah 

disebar adalah data profil kompetensi karir. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh untuk mengolah data yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

1. Penyeleksian Data 

 Penyeleksian data yang dimaksud adalah pemeriksaan kelengkapan 

jumlah instrumen yang terkumpul harus sesuai dengan jumlah instrumen yang 

disebarkan. Penyeleksian data dipilih data yang memadai untuk diolah, yaitu 

kelengkapan pengisian setiap butir pernyataan dan kelengkapan pengisian 

identitas subjek. 

 

 

2. Penskoran Data Hasil Penelitian 

  Penskoran dilakukan secara sederhana dengan mengacu pada 

pedoman penyekoran sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Pola Pemberian Skor Instrumen Kompetensi karir 
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Pernyataan Skor Lima Pilihan Alternatif Respon 

SS S TS STS 

Favorabel (+) 4 3 2 1 

Tidak Favorabel (-) 1 2 3 4 

  

 Berdasarkan penskoran tersebut selanjutya diurutkan skor populasi 

dari skor terendah sampai skor terendah. 

3. Penentuan Konversi Data 

 Langkah selanjutnya adalah data hasil penelitian diolah dan dianalisis 

secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil penyebaran instrumen 

kompetensi karir kemudia diolah dengan menggunakan batas lulus aktual dan uji 

signifikansi dengan menggunakan rumus uji t berpasangan. 

a. Profil Kompetensi Karir 

 Skor mentah yang diperoleh dari peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Bandung Tahun Ajaran 2011/2012 dalam instrumen yang disebarkan selanjutnya 

diolah untuk mengetahui profil kompetensi karir peserta didik, apakah kompetensi 

karirnya berada kategori kompeten, cukup kompeten atau kurang kompeten. 

 Untuk mengetahui profil kompetensi karir skor yang telah diperoleh 

dikonversikan dengan menggunakan batas lulus aktual. Rakhmat dan Solehuddin 

(2006: 59) mengungkapkan langkah-langkah konversi skor mentah menjadi skor 

matang denga menggunakan batas lulus aktual adalah sebagai berikut. 

1) Mencari Range (R) = nilai terbesar – nilai terkecil 

2) Menghitung Banyak Kelas = 1 + 3,3 (Log n) 

3) Menghitung Pajang Kelas = Range : Banyak kelas 
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4) Memasukan data peserta didik ke dalam tabel frekuensi 

5) Mencari rata-rata aktual dengan rumus 

X = Xt + 𝑝     𝑛
( 𝑓𝑑 )

 

Keterangan : 

Xt = Rata-rata terduga. Yang dijadikan rata-rata terduga biasanya titik tengah dari 

interval  Yang terbanyak frekuensinya atau kelas interval yang berada 

ditengah-tengah. 

P = Panjang kelas interval 

d = Selisih titik tengah kelas interval dari Xt dibagi P 

6) Menghitung simpangan baku, dengan rumus : 

 

 

 

 

 

7) Mencari Batas Lulus (BL) = X + 0.25 s 

8) Mengelompokan data menjadi tiga kategori dengan pedoman sebagai berikut 

Tabel 3.9 

Kriteria Skor Aktual  

 

No. Kriteria Kategori 

1 X > X+1,0.Sd Kompeten 

2 X-1,0.Sd <X< X+1,0.Sd Cukup Kompeten 

3 X< X-1,0.Sd Kurang Kompeten 

         Sumber : Arikunto (2006: 263-264) 

(Perhitungan konversi skor mentah menjadi skor matang secara lengkap terlampir 

pada lampiran C). 

 Setiap kategori interval mengandung pengertian sebagai berikut . 
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a)  Kompeten 

 Pada kategori ini, peserta didik kompeten pada aspek pengetahuan dan 

sikapnya. Artinya peserta didik mampu memahami dirinya, mengenal lingkungan, 

mempertimbangkan atas peluang, eksplorasi sumber informasi dan merencanakan 

masa depannya. 

b)  Cukup Kompeten 

 Pada kategori ini, peserta didik cukup kompeten pada aspek pengetahuan 

dan sikapnya. Artinya peserta didik cukup dalam memahami dirinya, mengenali 

lingkungan, mempertimbangkan atas peluang, eksplorasi sumber informasi dan 

merencanakan masa depannya. 

c) Kurang Kompeten 

 Pada kategori ini, peserta didik ada kurang kompeten pada aspek 

pengetahuan dan sikapnya. Artinya peserta didik belum memahami dirinya, 

mengenal lingkungannya, mempertimbangkan atas peluang, eksplorasi sumber 

informasi dan merencanakan masa depannya. 

b. Hasil Uji Kelayakan Program Bimbingan Karir 

 Langkah selanjutnya setelah profil kompetensi karir terungkap adalah 

merancang program bimbingan karir yang digunakan sebagai treatmen atau 

perlakuan. Berikut struktur program bimbingan karir untuk mengembangkan 

kompetensi karir peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung Tahun ajara 

2011/2012. 

a. Rasional, merupakan rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan 

dan konseling dalam keseluruhan program sekolah. Rumusan ini 
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menyangkut konsep dasar, kaitan bimbingan karir dengan 

pembelajaran/implementasi kurikulum, dan temuan-temuan penelitian 

sehingga dibutuhkannya program bimbingan karir. 

b. Deskripsi profil orientasi karir, rumusan hasil penelitian dirumusan ke 

dalam perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan 

ini tiada lain adalah data yang diperoleh dengan menggunakan instrumen 

kompetensi karir. 

c. Tujuan, tujuan diperoleh dengan menurunkan indikator orientasi karir 

yang perlu ditingkatkan atau masih rendah. Rumuskan tujuan yang akan 

dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah 

memperoleh pelayanan bimbingan. 

d. Rancangan operasional, yaitu uraian singkat satuan layanan untuk 

memfasilitasi peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan.  

e. Tahapan layanan, merupakan upaya pengembangan secara bertahap dan 

rinci dari tema yang telah dikembangkan. 

f. Evaluasi, merupakan kegiatan evaluasi dilakukan terhadap dua aspek yaitu 

proses dan hasil. Proses merupakan evaluasi terhadap apakah program 

yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan hasil merupakan evaluasi 

terhadap perubahan sikap yang nampak dari siswa.  
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 Program bimbingan karir yang telah tersusun, selanjutnya diuji 

kelayakannya oleh ahli dan praktisi. Adapun yang dimaksud ahli adalah individu 

yang ahli dalam bidang bimbingan karir, sedangkan praktisi  adalah individu yang 

melaksanakan atau memberikan layanan kepada peserta didik dalam hal ini yang 

disebut sebagai praktisi adalah guru bimbingan di sekolah. Tujuan dari pengujian 

program bimbingan karir dimaksudkan untuk menilai kelayakan program 

bimbingan karir agar menjadi program bimbingan karir yang ideal namun tetap 

realistis. 

 Berdasarkan uji kelayakan program bimbingan karir yang telah dilakukan, 

selanjutnya program bimbingan karir disempurnakan dan dinyatakan sebagai 

program bimbingan karir yang memiliki kelayakan untuk dilaksanakan atau 

diujicobakan. 

c. Gambaran Efektivitas Program Bimbingan Karir 

 Pengujian efektivitas program bimbingan karir dilakukan dengan 

membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan menggunakan rumus uji 

komparatif (uji t berpasangan). Tujuan dilakukan pengujian ini adalah utuk 

membandingkan dua nilai (pre-test dan post-test) dengan mengajukan pertanyaan 

apakah ada perbedaan antara kedua nilai tersebut secara signifikan. Menurut 

Arikunto (2009: 395) langkah-langkah analisis data eksperimen model pre-test-

post-test design adalah sebagai berikut. 
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1) Menguji hipotesis dengan mencari rerata nilai pre-test dan rerata nilai post-

test kompetensi karir peserta didik kelompok eksperimen. Hipotesis yang 

diuji adalah : 

Ho : µ 1 = µ 2 

H1 : µ 1 ≠ µ 2 

Ho : rerata nilai pre-test sama dengan nilai post-test 

H1 : rerata nilai pres-test tidak sama dengan nilai post- test 

2) Uji normalitas distribusi skor pre-test dan post-test. Pengujian normalitas 

menggunakan program bantuan software SPSS 19. Menurut Pidekso Kriteria 

pengujian normalitas adalah dengan membandingkan nilai signifikansi, jika 

nilai Sig > 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan normal dan sebaliknya 

jika nilai Sig < 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan tidak normal 

(Fathonah, 2010). 

3) Menghitung perbedaan rerata dengan menggunakan rumus uji-t berpasangan 

untuk menguji efektivitas program bimbingan karir dengan rumus sebagai 

berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

t     = t hitung 

1Y    = nilai rata-rata sampel 1 

t = 

21

11

21

nn
gab
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2Y    = nilai rata-rata sampel 2 

S
gab

= simpangan baku gabungan kedua sampel 

n 1    = banyaknya sampel 1 

n2   = banyaknya sampel 2 

 Setelah nilai t diketahui, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis 

yang dirumuskan. Dalam penelitian ini, ditentukan hipotesis nol dan tandingannya 

yang diuji, yaitu 

 

Ho : µ 1 = µ 2 

H1 : µ 1 ≠ µ 2 

Ho : Program bimbingan karir tidak dapat mengembangkan kompetensi karir 

peserta didik 

H1 :  Program bimbingan karir dapat mengembangkan kompetensi karir peserta 

didik 

 Perhitungan uji t  berpasangan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 19. Kriteria pengujian adalah : terima Ho jika nilai Sig > α (0.05) 

artinya hubungan tidak signifikan, dan diterima H1  jika nilai Sig < α (0.05) 

artinya hubungan signifikan (Fathonah, 2010). 

F. Prosedur dan Tahapan Penelitian 

Prosedur dalam penelitian meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Berikut penjelasan setiap tahapan penelitian program 

bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi karir peserta didik kelas X 

SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012.  
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1. Persiapan 

a. Pembuatan proposal penelitian dan konsultasi kepada dosen mata kuliah 

skripsi dan disahkan dengan persetujuan dari dewan skripsi jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan dan dosen pembimbing skripsi. 

b. Pengajuan permohonan pengangkatan dosen pembimbing skripsi pada tingkat 

fakultas, yang ditelah disahkan oleh dosen pembimbing pilihan dan Ketua 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

c. Pengajuan permohonan izin penelitian dari jurusan Psikologi Pendidikan dan  

Bimbingan yang memberikan rekomendasi untuk melanjutkan ke tingkat 

fakultas dan rektor UPI. Surat rekomendasi dari UPI untuk melanjutkan ke 

tingkat Dinas Pendidikan Jawa Barat. Surat izin disampaikan kepada Kepala 

Sekolah SMA Negeri 1 Bandung, sehingga dikeluarkan surat izin penelitian 

dari Kepala Sekolah, dengan waktu yang telah ditentukan.  

2. Pelaksanaan 

a. Pengembangan instrumen penelitian (perumusan definisi operasional variabel, 

pengembangan kisi-kisi, perumusan butir pernyataan instrumen, penimbangan 

instrumen, uji keterbacaan serta merevisi instrumen sesuai hasil penimbangan 

para ahli dan praktisi, serta hasil keterbacaan peserta didik). 

b. Uji coba angket, yang merupakan penyebaran angket pada peserta didik kelas 

X  SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012 yaitu pada peserta didik 

kelas X.4 

c. Menghitung validitas dan reliabilitas instrumen yang telah diujicobakan 
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d. Pengumpulan data, yang merupakan kegiatan penyebaran angket pada peserta 

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

merupakan pelaksanaan pre-test  

e. Menentukan besarnya kelompok sample dalam penelitian. Sample dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas X.4 SMA Negeri 1 Bandung Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

f. Pengolahan dan analisis data tentang kompetensi karir peserta didik kelas X 

SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012, sehingga dihasilkan profil 

kompetensi karir peserta didik sebagai dasar perumusan program bimbingan 

karir. 

g. Pengembangan program bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi 

karir peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012, 

kemudian penilaian oleh para ahli dan praktisi untuk menghasilkan program 

bimbingan karir yang layak. 

h. Rumusan program bimbingan karir untuk mengembangkan kompetensi karir 

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

telah layak, diuji cobakan kepada 1 kelompok peserta didik kelas X SMA 

Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012, yaitu kelompok eksperimen. 

3. Pelaporan 

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian. Pada tahap ini 

seluruh kegiatan dan hasil penelitian dianalisis dan dilaporkan dalam bentuk karya 

ilmiah (skripsi) untuk kemudian dipertanggungjawabkan. 
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