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ABSTRAK

KINDRO DWI RAHARJO. 2011. Pengaruh Layanan Penempatan dan
Penyaluran terhadap Perencanaan Karier Siswa Kelas VIII MTs Negeri Kesesi
Pekalongan Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kebanyakan siswa
belum memiliki kemampuan perencanaan mengenai apa yang akan mereka
lakukan setelah tamat sekolah. Mereka kurang menyadari arti penting
perencanaan karier, namun siswa enggan untuk menyusun perencanaan bagi masa
depan mereka. Perumusan masalah penelitian adalah “adakah pengaruh layanan
penempatan dan penyaluran terhadap perencanaan karier siswa kelas VIII MTs
Negeri Kesesi Pekalongan Tahun Pelajaran 2010/2011?”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
layanan penempatan dan penyaluran terhadap perencanaan karier siswa kelas VIII
MTs Negeri Kesesi Pekalongan Tahun Pelajaran 2010/2011. Tujuan berikutnya
adalah menguji hipotesis. Sedangkan populasi penelitian adalah siswa kelas VIII
dengan jumlah 151. Sampel penelitian diambil secara purposive random
sampling, yang diambil sebanyak 35 siswa.

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu yang
menggunakan rancangan tes awal dan tes akhir. Metode pengumpulan datanya
adalah skala psikologis perencanaan karier. Data yang diperoleh dari skala
psikologis dianalisis menggunakan uji beda atau T-test.

Berdasarkan hasil analisis data skala psikologis tentang perencanaan karier
bahwa terdapat pengaruh layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan
pribadi terhadap perencanaan karier. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat
rata-rata pretest sebelum diberi perlakuan layanan penempatan dan penyaluran
yakni sebesar 101,429. Sedangkan rata-rata setelah diberi layanan penempatan
dan penyaluran terdapat tingkat perbedaan yang mencapai 7,915%. Sehingga hasil
penelitian menunjukkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran mampu
meningkatkan perencanaan karier siswa kelas VIII MTs Negeri Kesesi Kabupaten
Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011.

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa layanan penempatan
dan penyaluran dalam bimbingan pribadi dapat meningkatkan perencanaan karier
siswa kelas VIII MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran
2010/2011. Hal itu dapat disimpulkan dari dari hasil perhitungan uji-t dalam uji
hipotesis, bahwa koefisien t hitung melebihi t tabel yaitu: 4,261 > 2,032 pada taraf
signifikan 5% dengan db = 34.

Saran yang diberikan bagi pihak sekolah dalam rangka meningkatkan
perencanaan karier, diharapkan sekolah meningkatkan pemberian layanan
penempatan dan penyaluran dengan memberikan gambaran dan sumber-sumber
karier, dan menempatkan siswa ke dalam tempat yang sesuai untuk
pengembangan potensi diri. Dengan diberikannya hal tersebut diharapkan dapat
digunakan siswa dalam menyusun perencanaan karier. Guru pembimbing pada
waktu memberikan layanan tersebut hendaknya memperhatikan bakat, minat dan
arah karier siswa supaya siswa dapat menentukan arah kariernya sesuai dengan
bakat dan minatnya tanpa ada keragu-raguan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam mencapai sukses masa depan dalam hal apapun harus senantiasa

didasari oleh perencanaan yang baik. Seperti halnya karier, dimana dewasa ini

karier merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Bahkan sebagian

besar waktu, tenaga, dan pemikiran banyak tercurah ke hal-hal yang berkaitan

dengan karier. Kemampuan karier yang matang erat kaitannya dengan

pemahaman siswa mengenai karier itu sendiri. Bimbingan karier berperan penting

dalam mengarahkan siswa untuk dapat mencapai sukses dalam berbagai segi

kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, hobi, dan kehidupan

pribadi yang bermakna. Menurut Munadir (1996: 77) siswa-siswa ada dalam

tahap kritis. Apabila tidak direncakan dengan baik, maka tentu tidak akan tercapai

dengan maksimal dari tujuan karier itu sendiri.

Seperti yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kesesi

Kabupaten Pekalongan, berdasarkan pengamatan dan observasi serta wawancana

terhadap siswa dan guru ternyata siswa-siswi di sekolah tersebut kurang memiliki

perencanaan yang baik bahkan tidak mengerti akan peran perencanaan dalam

hidup mereka. Dari hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah (wakamad)

urusan kurikulum bahwa kurang suksesnya siswa dalam pembelajaran terutama

ujian nasional disebabkan karena kurangnya perencanaan dari siswa itu sendiri.

Siswa kurang bahkan tidak mengerti apa yang harus diketahui dan kemudian

direncanakan dan disiapkan untuk mempersiapkan ujian nasional, sehingga

1
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ahkirnya hasil ujian mereka tidaklah maksimal bahkan ada sebagian yang tidak

lulus/gagal. Di samping itu kurang siapnya siswa mengikuti kegiatan belajar

mengajar (KBM) jelaslah disebabkan tidak adanya atau lemahnya perencanaan

dari siswa itu sendiri.

Oleh karena hal itu, peneliti yang di samping dari hasil wawancara dengan

pihak terkait dan juga menyaksikan sendiri fenomena tersebut yang terjadi di

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan karena sudah

bekerja di instansi tersebut sejak 2005, maka peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian tentang perencanaan karier. Karena menurut peneliti sendiri masalah-

masalah yang siswa-siswi hadapi erat kaitannya dengan permasalahan

perencanaan karier.

Perencanaan karier yang efektif, memerlukan perencanaan yang terarah

dan sistematik untuk kemudian dibuat dan digunakan sebagai pedoman kerja agar

kegiatannya tidak diselenggarakan secara sembarangan tanpa tujuan. Akan tetapi

perencanaan yang baik tidak berarti bilamana tidak didukung berbagai faktor yang

mempengaruhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi siswa dalam menyusun

perencanaan karier yaitu terpenuhinya kebutuhan siswa dalam menyusun

perencanaan karier yaitu terpenuhinya kebutuhan siswa atas informasi karier.

Siswa yang memiliki informasi karier yang memadai, tentunya sedikit banyak

akan mempunyai kemampuan dalam merencanakan kariernya di masa yang akan

datang.

Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang

dihayati sepanjang hidupnya, baik di dalam jalur pendidikan sekolah maupun luar
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sekolah. Menurut Garrison (dalam Sunarto, 2002: 191) setiap tahun di dunia ini

terdapat jutaan pemuda dan pemudi memasuki dunia kerja. Peristiwa seorang

remaja masuk dunia kerja itu merupakan awal pengalamannya dalam kehidupan

berkarier. Pada hakikatnya kehidupan remaja di dalam pendidikan merupakan

awal kehidupan kariernya.

Suksesnya pencapaian karier seseorang dipengaruhi oleh adanya

perencanaan karier dan pengambilan keputusan yang matang. Seseorang yang

memiliki kemampuan perencanaan karier, tentunya telah memahami kondisi

dirinya. Dengan demikian, individu tersebut dapat memutuskan pilihan yang

paling sesuai dengan keadaan dirinya. Selain pemahaman diri, penguasaan

informasi mengenai karier sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan

karier. Sehingga pemberian layanan penempatan dan penyaluran kepada siswa

sangat dibutuhkan agar mereka dapat merencanakan karier sesuai dengan bakat

dan minatnya.

Sedangkan fakta yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri

Kesesi Kabupaten Pekalongan siswa kebanyakan belum memiliki kemampuan

perencanaan mengenai apa yang akan mereka lakukan setelah tamat sekolah.

Mereka kurang menyadari arti penting perencanaan karier, namun siswa enggan

untuk menyusun perencanaan bagi masa depan mereka. Hal ini terbukti dengan

ketidaksuksesan mereka dalam menempuh ujian nasional yang hampir setiap

tahun lulusan ada sebagian yang tidak lulus. Tahun pelajaran 2008/2009 ada 20

siswa yang tidak lulus ujian nasional dari 103 siswa dan tahun pelajaran

2009/2010 siswa yang tidak lulus ujian nasional dari 109 siswa. Berdasarkan data
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tersebut berarti jelaslah kalau kegagalan mereka dalam ujian nasional tidak lain

disebabkan kurangnya perencanaan dalam hidupnya, sehingga peneliti terdorong

untuk bisa memberikan layanan penyaluran dan penempatan dalam bimbingan

pribadi kepada siswa agar mampu memahami dirinya dengan segenap bakat

potensinya agar dapat menempatkan diri serta merencanakan dirinya dalam karier

secara terarah untuk mencapai masa depan yang sukses.

B. Identifikasi Masalah

Suksesnya pencapaian karier seseorang dipengaruhi oleh adanya

perencanaan karier dan pengambilan keputusan yang matang. Seseorang yang

memiliki kemampuan perencanaan karier, tentunya telah memahami kondisi

dirinya. Dengan demikian, individu tersebut dapat memutuskan pilihan yang

paling sesuai dengan keadaan dirinya. Selain pemahaman diri, penguasaan

informasi mengenai karier sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan

karier. Sehingga pemberian layanan penempatan dan penyaluran kepada siswa

sangat dibutuhkan agar mereka dapat merencanakan karier sesuai dengan bakat

dan minatnya.

Sedangkan fenomena yang tampak belakangan ini justru tidak demikian.

Siswa kebanyakan belum memiliki kemampuan perencanaan mengenai apa yang

akan mereka lakukan setelah tamat sekolah. Mereka kurang menyadari arti

penting perencanaan karier, namun siswa enggan untuk menyusun perencanaan

bagi masa depan mereka. Melihat berbagai persoalan di atas, peneliti terdorong

untuk bisa memberikan layanan penyaluran dan penempatan dalam bimbingan
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pribadi kepada siswa agar mampu memahami dirinya dengan segenap bakat

potensinya agar dapat menempatkan diri serta merencanakan dirinya dalam karier

secara terarah untuk mencapai masa depan yang sukses.

C. Pembatasan Masalah

Dilihat dari waktu pelaksanaan, penelitian ini dibatasi pada siswa kelas

VIII tahun pelajaran 2010/2011, sedangkan tempat penelitian adalah MTs Negeri

Kesesi Pekalongan. MTs Negeri Kesesi terletak di Jalan Raya Srinahan Nomor 1

Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang berdiri sejak tahun 1979 yakni

tepatnya tanggal 17 April 1979 yang saat itu masih berstatus swasta dan kemudian

baru di negerikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Dr. H.

Tarmidzi Taher Nomor 407 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 dengan jumlah

siswa tahun pelajaran 2010/2011 sejumlah 451 siswa terdiri dari 183 siswa kelas

VII (5 rombongan belajar), 151 siswa kelas VIII (4 rombongan belajar), dan 117

siswa kelas IX (3 rombongan belajar) serta 1 orang kepala madrasah negeri, 15

guru PNS/CPNS, 10 guru tidak tetap, 4 pegawai tata usaha PNS, 5 pegawai tata

usaha swasta. Jumlah siswa yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebesar 35

siswa saja yang diambil dari siswa kelas VIII.

Dalam mempersiapkan peserta didik/siswa mencapai kariernya, maka

dapat dilakukan dengan berbagai macam jalan, di mana upaya yang dapat

diberikan harus disesuaikan dengan rencana perbaikan dalam bidang mana yang

akan kita laksanakan mengingat karier bukanlah merupakan permasalahan yang

sederhana. Karier dapat kita bagi dari segi pemahaman pengertian karier itu
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sendiri, perencanaan, persiapan, sampai taraf pengambilan keputusan dan dalam

jangka panjang ada suatu pemeliharaan karier.

Perencanaan karier dapat ditinjau dari aspek psikologis, fisiologis,

sosiologis, ekonomis, kultural, dan spiritual. Tahap-tahap perencanaan karier

meliputi membuat struktur gambaran diri, mengembangkan struktur,

mempertimbangkan alternatif, mengambil keputusan dan merencanakan karier.

Dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah terdapat bidang-

bidang bimbingan dan jenis-jenis layanan yang dapat digunakan kepada siswa

untuk merencanakan karier. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan

penempatan dan penyaluran dalam bimbingan pribadi untuk merencanakan karier

siswa. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti perencanaan karier ditinjau dari

aspek psikologis, ekonomis, sosiologis dan spiritual sehingga pembatasan

masalahnya adalah “Pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap

perencanaan karier siswa kelas VIII MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan

Tahun Pelajaran 2010/2011”.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas, maka dirumuskan

permasalahan sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh layanan penempatan dan

penyaluran terhadap perencanaan karier siswa kelas VIII MTs Negeri Kesesi

Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2010/2011”.
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E. Keaslian Penulisan

Penulisan karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindakan curang

seperti mengambil alih karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri.

Sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian yang judulnya sama

dengan judul yang penulis gunakan, jika kebetulan ada judul penelitian yang

hampir sama dengan judul ini, namun penelitian ini berbeda dalam hal subjek,

latar belakang masalah, kajian teoretis dan analisis data. Maka penelitian ini

dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan hukum atas keotentikan

penelitian ini.

F. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yakni layanan

penempatan dan penyaluran dan variabel tergantung yaitu perencanaan karier.

Berikut akan diberikan devinisi operasional variabel layanan penempatan dan

penyaluran terhadap perencanaan karier.

1. Perencanaan karier

Perencanaan karier adalah suatu proses, pembuatan, atau cara merencanakan suatu

rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan, yang mengarah

pada kehidupan dalam dunia kerja. Perencanaan karier dalam penelitian ini diukur

melalui skala psikologis perencanaan karier. Skala perencanaan karier terdiri dari

beberapa butir soal di mana masing-masing butir soal terdiri dari 4 (empat)

alternatif jawaban yang mempunyai bobot nilai dari 1 (satu) sampai dengan 4
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(empat). Nilai perencanaan karier diperoleh dari hasil penyebaran skala terhadap

siswa dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari tiap-tiap butir soal.

2. Layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan pribadi

Layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan pribadi yakni salah satu

bentuk layanan dalam bimbingan konseling yang dilakukan peneliti untuk

merencanakan karier siswa. Materi layanan berkaitan dengan masalah

perencanaan karier. Layanan penempatan dan penyaluran diberikan peneliti

terhadap siswa mulai dari tanggal 18 Oktober sampai 18 Desember 2010 dengan

menggunakan pendekatan eksperimen semu.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

layanan penempatan dan penyaluran terhadap perencanaan karier siswa kelas VIII

MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2010/2011. Tujuan

berikutnya adalah menguji hipotesis.

H. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat praktis

dan manfaat teoretis. Manfaat teoretis Sebagai bahan informasi ilmiah untuk

menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling dan

dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan

dengan penelitian ini, sehingga hasilnya akan luas dan mendalam.
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Manfaat praktis bagi guru pembimbing yakni hasil penelitian ini sdpat

dijadikan bahan masukan program layanan bimbingan dan konseling untuk

membantu siswa dalam memilih karier yang sesuai dengan kemampuan dan bakat

yang dimiliki. Agar guru pembimbing dapat meningkatkan peranannya dalam

memberikan layanan penempatan dan penyaluran kepada siswanya. Bagi siswa

dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa dapat merencanakan kariernya

yang sesuai dengan bakat minatnya. Di mana siswa diharapkan dapat

mengidentifikasi bakat dan minat yang dimiliki untuk dikembangkan dalam

rangka pencapaian karierya. Sedangkan bagi peneliti sendiri dapat menambah

pengetahuan sekaligus pengalaman tentang pengaruh layanan penempatan dan

penyaluran dalam bimbingan pribadi dengan perencanaan karier. Sehingga ketika

kelak peneliti sudah terjun secara langsung di dunia pendidikan, maka akan lebih

siap untuk membantu memecahkan permasalahan karier siswanya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi, maka

sangatlah perlu dikemukakan sistematika skripsi. Adapun sistematika skripsi

terdiri dari tiga bagian utama yakni bagian awal, bagian inti skripsi dan bagian

akhir. Bagian awal, berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman

pengesahan kelulusan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman

persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar

lampiran.
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Bagian inti skripsi terdiri dari lima bab. Bab I adalah Pendahuluan, pada

bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,

rumusan masalah, keaslian penulisan, definisi operasional variabel, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. Bab II Kajian Teori dan

Hipotesis, bab ini berisi tentang konsep konsep teori perencanaan karier, teori

layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan pribadi, kerangka berpikir,

hipotesis. Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang tempat dan waktu,

populasi, sampel, sampling, metode, instrumen, rancangan penelitian, teknik

analisis data, dan hipotesis statistik. Bab IV Laporan hasil penelitian dan

pembahasan, di dalamnya memaparkan tentang deskripsi data, hasil uji validitas

dan reliabilitas, hasil analisis data dan pembahasan. Bab V Berisi tentang

simpulan dan saran penulis berkaitan dengan hasil penelitian. Bagian akhir

skripsi, terdiri dari daftar pustaka yang berisi berbagai sumber yang dijadikan

referensi dalam penelitian dan lampiran-lampiran yang berisi surat-surat ijin

penelitian dan pelaksanaan penelitian.
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BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Perencanaan Karier

1. Pengertian kemampuan perencanaan karier

Kemampuan adalah kesanggupan melakukan sesuatu (Hutomo, 2005: 332).

Perencanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai proses,

pembuatan, cara merencanakan atau merancangkan. Menurut Cunningham (dalam

Made Pidarta, 1997: 1) perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan

pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan

datang untuk tujuan memvisualisasikan dan memformulasi hasil yang diinginkan,

urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat

diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan di sini

menekankan kepada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu untuk

kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Menurut

Super (dalam Sukardi, 1997: 17), karier adalah sebagai suatu rangkaian

pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan, yang mengarah pada

kehidupan dalam dunia kerja. Konsep karier di sekolah yang telah dicanangkan

dalam kurikulum 1984 SMA dan kurikulum SMP yang disesuaikan pada dasarnya

untuk membantu para siswa dalam memahami dirinya sendiri, memahami dunia

kerja, karier dan lingkungannnya, serta mengembangkan rencana dan kemampuan

membuat keputusan yang bermakna bagi masa depannya. Oleh karena itu disisi

lain karier dijelaskan sebagai sesuatu yang dapat memberikan kebermaknaan

dalam hidup.

11
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2. Tujuan perencanaan karier

Menurut Walgito (2005: 195) tujuan dari bimbingan karier adalah dapat

memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi

yang ada dalam dirinya, mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, cita-citanya;

menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam

masyarakat; mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan

potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan

yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu; memahami hubungan usaha dirinya

yang sekarang dengan masa depannya; menemukan hambatan-hambatan yang

mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan,

mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut; serta para siswa

dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karier dan kehidupannya

yang serasi, yang sesuai dengan harapan (Depdikbud, Petunjuk Pelaksanaan

Bimbingan Karier, 1985). Winkel dan Hastuti (2004: 683) mengutarakan bahwa

hasil dari perencanaan ialah keputusan tentang sesuatu yang dipilih secara sadar,

biasanya dari antara sejumlah alternatif yang dapat dipilih. Menurut Winkel

(1991: 683) tujuan perencanaan karier dapat dispesifikasikan ke dalam aspek

psikologis, sosiologis, fisiologis, ekonomis, kultural dan spiritual.

Ditinjau dari aspek psikologis, perencanaan karier bertujuan agar

perwujudan diri setiap siswa sesuai dengan kemampuan intelektual, kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki. Di samping itu bakat, minat, kebutuhan, perasaan, nilai,

kepribadian, dan tujuan dirinya juga termasuk di dalam aspek psikologis

seseorang. Sehingga cakupannya sangat luas dari segi aspek ini.
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Ditinjau dari aspek fisiologis, perencanaan karier bertujuan agar

perwujudan diri siswa selaras dengan kondisi fisik. Di mana keselarasan ini

diperlukan untuk memperoleh keberhasilan dalam perjalanan hidup menuju ke

arah karier yang dicita-citakan. Seringkali orang mempunyai harapan dan cita-cita

akan tetapi tidak disesuaikan dengan kondisi fisiknya sendiri. Misal seseorang

yang berbadan kurus dan pendek ingin menjadi TNI/POLRI, maka nampaknya

aspek keberhasilannya sangat tipis dibanding karena terdapat syarat postur dan

tinggi badan untuk menjadi anggota TNI/POLRI.

Ditinjau dari aspek sosiologis, perencanaan karier bertujuan agar

perwujudan diri setiap siswa selaras dengan berbagai faktor. Yang pertama yakni

kemampuan interaksi, yaitu kemampuan yang menunjang efektifitas interaksi

dengan orang lain seperti keterampilan ekspresi diri, memahami pengaruh orang

lain, mencapai rasa aman bersama orang lain. Sudah menjadi keniscayaan bahwa

orang hidup harus bersama dengan orang lainnya, sehingga jika tidak bisa

berinteraksi dengan efektif maka akan memungkinkan menimbulkan

permasalahan-permasalahan. Oleh karena inilah faktor yang kedua yakni faktor

keterampilan memecahkan masalah-masalah kehidupan juga mutlak diperlukan

sebagai jawaban atas pertanyaan di atas. Di mana keterampilan memecahkan

masalah berupa keterampilan mendapatkan pekerjaan, mengatur waktu, persiapan

berkeluarga, memahami nilai-nilai kehidupan, dan sebagainya.

Ditinjau dari aspek ekonomis, perencanaan karier bertujuan agar

perwujudan diri setiap individu selaras dan seimbang dengan: kondisi ekonomi

yang dimiliki, dan pola-pola hidup dan pekerjaan yang diharapkan. Aspek kultural
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yaitu aspek yang erat kaitannya dengan kebudayaan di mana orang itu tinggal.

Kultur yang berupa kultur bangsa dan negerinya, dalam arti tidak gampang

terpengaruh oleh budaya baru dan pergeseran nilai akibat pesatnya perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang diharapkan perubahan-perubahan yang

terjadi tidak harus menjadikan individu itu kehilangan identitas diri dan

bangsanya. Kultur dapat dipengaruhi juga dengan kondisi topografi alam yang

juga mempengaruhi mata pencaharian seseorang di dalamnya. Misal di daerah

pesisir pantai sebagaian besar penduduknya sebagai nelayan.

Ditinjau dari aspek spiritual, perencanaan karier bertujuan agar

perwujudan diri setiap siswa sesuai dengan kaidah-kaidah agama dalam berbagai

aspek kehidupan. Meskipun faktor bakat dan minat lebih dominan dalam

perencanaan karier, namun aspek agama juga tetap diindahkan dalam hal ini.

Karier yang dicita-citakan harus tetap normatif sesuai dengan kaidah-kaidah

agama yang diyakininya.

3. Tahap-tahap perencanaan karier

Karier lebih dari sekedar rangkaian suatu pekerjaan atau jabatan. Karier sesuatu

yang menyangkut masa depan dalam perspektif jangka panjang yang harus

direncanakan sejak jauh-jauh hari, merencanakan kemana siswa ingin melangkah

dan apa yang ingin siswa capai. Dalam Teorinya, Donald E Super mengatakan

bahwa kematangan dan konsep diri (self consept) merupakan dua proses

perkembangan yang berhubungan dan merupakan tulang punggung dari teori yang

dikemukan (Sukardi, 1997: 65).
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Super (dalam Winkel, 1991: 623) menjabarkan mengenai proses

perkembangan karier dibagi atas lima tahap, yaitu fase perkembangan (growth)

dari saat lahir sampai umur kurang lebih 15 tahun, dimana anak mengembangkan

berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang

dipadukan dalam struktur gambaran diri; fase eksplorasi (exploration) dari umur

15 sampai 24 tahun, dimana orang muda memikirkan berbagai alternatif jabatan,

tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat; fase pemantapan

(establishment) dari umur 25 sampai 44 tahun, yang bercirikan usaha tekun

memantapkan diri melalui seluk beluk pengalaman selama menjalani karier

tertentu; fase pembinaan (maintenance) dari umur 45 sampai 64 tahun, dimana

orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya; fase

kemunduran (decline), bila orang memasuki masa pensiun dan harus menemukan

pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya. Pada masa-masa tertentu, yaitu

perencanaan garis besar masa depan.

Winkel (1991: 633) menguraikan bahwa konsepsi Super tentang gambaran

diri dan kematangan vokasional menjadi pegangan bagi seorang tenaga pendidik

bila merancang program pendidikan karier dan bimbingan karier, yang membawa

orang muda ke pemahaman diri dan pengolahan informasi tentang dunia kerja,

selaras dengan tahap perkembangan karier tertentu. Mengacu pada pandangan

Super (dalam Winkel, 1991: 644) tersebut, maka dapat dirumuskan tahap-tahap

perencanaan karier meliputi tahap membuat struktur gambaran diri,

mengambangkan struktur gambaran diri, mempertimbangkan alternatif,
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mengambil keputusan dan merencanakan karier. Berikut akan dijelaskan tentang

tahap-tahap perencanaan karier.

Membuat struktur gambaran diri diartikan sebagai kegiatan untuk

mengetahui kondisi dirinya, baik secara internal, eksternal, akademik, maupun

kemampuan dalam bidang lain. Termasuk diantaranya juga pengembangan bakat

dan minat yang nantinya digunakan sebagai informasi dan referensi dalam

merencanakan karier. Sehingga pengerjaannya harus benar-benar matang dan

mendalam agar siswa/individu dapat menyusun gambaran dirinya dengan optimal.

Struktur gambaran diri yang telah diperoleh kemudian dikembangkan dan

dikelola sehingga diperoleh gambaran sementara karier yang dicita-citakan.

Meskipun hanya gambaran sementara, namun diharapkan dapat menjadi cikal

bakal tujuan karier yang akan diraih. Sehingga kadangkala di tengah-tengah

perjalanan bisa mengalami perubahan ke arah lain.

Berdasarkan pengembangan dan pengelolaan struktur gambaran diri

seperti dijabarkan di atas, diharapkan siswa dapat mempertimbangkan alternatif

yang dicita-citakan. Pertimbangan ini sangat penting untuk merencanakan karier

masa depan. Pertimbangan inilah yang nantinya dipergunakan manakala di tengah

jalan terjadi perubahan gambaran sementara kariernya.

Tahap mengambil keputusan. Berdasarkan alternatif-alternatif yang telah

dibuat sebelum tahap ini, diharapkan siswa dapat mengambil keputusan karier

yang lebih mendekati ketepatan. Namun, harus diingat, bahwa apa yang

diputuskan / direncanakan hari ini sewaktu-waktu dapat berubah tergantung pada
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keadaan. Meskipun demikian keputusan harus tetap diambil agar selalu

mempersiapkannya.

Tahap merencanakan karier. Pada tahap ini, diharapkan siswa dapat

menyusun rencana karier (masa depan) dalam merencanakan masa depan perlu

dipertimbangkan mengenai pengaruh teknologi modern terhadap kehidupan

manusia. Merencanakan masa depan, merupakan hal yang sangat penting, bahkan

merupakan keharusan, terkait dengan perkembangan karier di masyarakat modern.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karier

Dalam merencanakan karier, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi.

Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri sendiri (internal) maupun dari

luar diri sendiri (eksternal). Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan satu sama lain,

tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan karena secara bersama-sama faktor-faktor

tersebut akan membentuk keunikan kepribadian seseorang. Winkel dan Hastuti

(2004: 647) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi

pilihan karier seseorang yang diantaranya adalah faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal, yang meliputi nilai-nilai kehidupan, taraf intelegensi,

bakat khusus, minat, sifat-sifat, pengetahuan, dan keadaan jasmani. Faktor

eksternal, yang meliputi masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara, status sosial

ekonomi keluarga, pengaruh keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan teman

sebaya, dan tuntutan jabatan.

Menurut Sukardi (1997: 44) terdapat dua faktor yang berpengaruh

terhadap perencanaan karier seseorang, yakni faktor internal yang berupa
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intelegensi, bakat, minat, kepribadian, dan potensi-potensi lainnya dan yang kedua

faktor sosial yang berupa kelompok sosial dan kelompok sekunder. Dari berbagai

uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan karier terdapat

dua faktor yang berpengaruh yaiktu faktor internal dan faktor eksternal.

Dari berbagai penjelasan di atas yang dijadikan indikator dalam penelitian

ini ada 4 aspek yakni aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek ekonomis dan

aspek spiritual. Aspek psikologis meliputi kemampuan intelektual, kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki, bakat, minat, kebutuhan, perasaan, nilai, kepribadian,

dan tujuan diri. Aspek sosiologis meliputi kemampuan interaksi, keterampilan

memecahkan masalah-masalah kehidupan. Kemudian aspek ekonomis meliputi

kondisi ekonomi yang dimiliki dan pola-pola hidup dan pekerjaan yang

diharapkan. Serta yang terakhir yakni aspek spiritual terdiri dari perwujudan diri

dalam kehidupan.

B. Kajian Teori Layanan Penempatan dan Penyaluran

1. Pengertian layanan penempatan dan penyaluran

Menurut Winkel (dalam Tohirin, 2008: 153) layanan penempatan adalah usaha-

usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah

dan madrasah dan sesudah tamat, memilih program studi lanjutan sebagai

persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Individu dalam proses

perkembangannya sering dihadapkan pada kondisi-kondisi yang di satu sisi serasi

atau (kondusif) mendukung perkembangannya dan di sisi lain kurang mendukung
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Kondisi yang tidak mendukung berpotensi menimbulkan masalah pada

individu (siswa). Oleh sebab itu, layanan penempatan dan penyaluran diupayakan

untuk membantu individu yang mengalami mismatch. Layanan ini berusaha

meminimalisasi kondisi yang tidak mendukung yang terjadi pada individu

sehingga individu dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Di

tempat yang cocok dan serasi serta kondusif diharapkan individu dapat

mengembangkan dirinya secara optimal.

2. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran bertujuan supaya siswa bisa menempatkan

diri dalam program studi akademik dan lingkup kegiatan non-akademik yang

menunjang perkembangannya serta semakin merealisasikan masa depan (Winkel,

dalam Tohirin, 2008: 153). Dengan perkataan lain, layanan penempatan dan

penyaluran bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai untuk

pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah lingkungan baik

fisik maupun psikis atau lingkungan sosio emosional termasuk lingkungan budaya

yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan siswa

(Prayitno, dalam Tohirin, 2008: 153-154). Sehingga penulis menyimpulkan

bahwa layanan penempatan dan penyaluran bertujuan menempatkan dan

menyalurkan siswa dalam kondisi tempat tertentu sesuai dengan potensinya.

3. Isi layanan penempatan dan penyaluran

Isi layanan penempatan dan penyaluran adalah bimbingan pribadi dan bimbingan

karier dimana materi-materi yang terkandung di dalam layanan ini merujuk



20

20

kepada tugas perkembangan pribadi dan tugas perkembangan karier yang

tentunya merupakan garapan utama dari bimbingan pribadi dan bimbingan karier.

Sebagaimana pengertian berikut ini mengenai bimbingan pribadi sebagai suatu

bantuan dari pembimbing kepada terbimbing (individu) agar dapat mencapai

tujuan tugas perkembangan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mampu

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik.

Sedangkan menurut Nurihsan (2006: 13) bimbingan pribadi adalah sebagai

upaya pengembangan kemampuan peserta didik untuk menghadapi dan mengatasi

masalah-masalah pribadi dengan cara menciptakan lingkungan interaksi

pendidikan yang kondusif, mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-

sikap yang positif serta dengan mengembangkan keterampilan–keterampilan

pribadi. Berdasarkan pengertian di atas, bimbingan pribadi (personal guidance)

bisa bermakna bimbingan untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah

yang bersifat pribadi. Masalah pribadi berkaitan dengan pemahaman diri,

penerimaan/penempatan diri serta pengembangan/penyaluran diri yang tepat

sesuai dengan kondisinya sendiri. Oleh karena itu dalam rangka penempatan dan

pengembangan/penyaluran tersebut sangatlah jelas dibutuhkan peran layanan

penempatan dan penyaluran di dalam pelaksanaan bimbingan pribadi.

Di samping bimbingan pribadi, bimbingan karier juga terkait erat di

dalam pemberian layanan penempatan dan penyaluran. Dikarenakan layanan

penempatan dan penyaluran masuk ke dalam aspek masalah bimbingan karier.

Seperti yang dijelaskan sebagai berikut bahwa aspek masalah bimbingan karier

yang membutuhkan layanan yakni yang pertama pemahaman dunia kerja. Dalam
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aspek ini layanan penempatan dan penyaluran bersama layanan informasi ikut

berperan dalam menempatkan individu serta menyalurkannya ke dalam karier

yang tepat. Yang kedua adalah perencanaan dan pemilihan karier atau jabatan

tertentu. Di dalam aspek ini juga terdapat peranan layanan penempatan dan

penyaluran yang nyata yakni dengan layanan ini akan sangat membantu individu

untuk merencanakan kariernya.

Sedangkan dalam aspek penyediaan berbagai program studi yang

berorientasi karier, nilai-nilai kehidupan yang berkenaan karier, cita-cita masa

depan, minat terhadap karier tertentu, kemampuan dalam karier tertentu juga tetap

dapat mengakomodasi peran layanan penempatan dan penyaluran yakni

memberikan informasi-informasi berkenaan program studi yang berorientasi

karier berdasar minat sehingga akhirnya individu dapat secara mantap

menempatkan dan menyalurkan dirinya secara tepat dalam karier.Dengan

demikian nampaklah jelas bahwa bimbingan pribadi dan karier merupakan isi dari

layanan penempatan dan penyaluran.

Isi layanan penempatan dan penyaluran meliputi dua sisi, yaitu sisi potensi

diri siswa itu sendiri dan sisi lingkungan siswa (Tohirin, 2008: 155). Pertama, sisi

potensi diri siswa sendiri, yang mencakup potensi intelegensi, bakat, minat, dan

kecenderungan-kecenderungan pribadi, kondisi psikofisik seperti terlalu banyak

bergerak (hiper aktif), cepat lelah, alergi terhadap kondisi lingkungan tertentu,

kemampuan berkomunikasi dan kondisi hubungan sosial, kemampuan panca

indera, dan kondisi fisik seperti jenis kelamin, ukuran badan, dan keadaan

jasmaniah lainnya. Kedua, kondisi lingkungan yang mencakup kondisi fisik,
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kelengkapan dan tata letak serta susunannya, kondisi udara dan cahaya, kondisi

hubungan sosio emosional, kondisi dinamis suasana kerja dan cara-cara

bertingkah laku, dan kondisi statis seperti aturan-aturan dan pembatasan-

pembatasan.

4. Teknik layanan penempatan dan penyaluran

Menurut Tohirin (2008: 155-156) beberapa hal yang perlu dilakukan pembimbing

atau konselor sebelum melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran adalah

mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan (siswa). Mengkaji potensi

berarti hanya meneliti kondisi fisik dan psisik siswa, sedangkan faktor eksternal

siswa belum. Faktor kondisi lingkungan dari lingkungan yang paling dekat dan

mengacu kepada permasalahan subjek layanan juga dilakukan. Sehingga akhirnya

dapat mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi diri siswa dengan kondisi

lingkungannya. Termasuk diantaranya mengidentifikasi permasalahan yang secara

dinamis berkembang pada diri siswa, mengkaji kondisi dan prospek lingkungan

lain yang mungkin ditempati, menempatkan subjek ke lingkungan baru.

5. Bentuk layanan penempatan dan penyaluran

Menurut Tohirin (2008: 135) wujud kegiatan layanan penempatan dan penyaluran

adalah: pertama, penempatan duduk siswa di dalam kelas. Kedua, penempatan

siswa dalam kelompok belajar. Ketiga, penempatan dan penyaluran siswa dalam

kelompok kegiatan bakat dan minat khusus atau ekstra kurikuler. Keempat,

penempatan dan penyaluran siswa pada posisi tertentu dalam organisasi
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kesiswaan atau organisasi lainnya di lingkungan sekolah atau madrasah. Kelima,

pemindahan siswa ke sekolah atau lembaga pendidikan yang lebih sesuai.

Keenam, penggantian mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan pilihannya.

Ketujuh, pemindahan asrama bagi siswa yang kost, dan kedelapan, pemindahan

tempat tinggal, dan lain sebagainya.

6. Kegiatan pendukung layanan penempatan dan penyaluran

Beberapa kegiatan pendukung layanan penempatan dan penyaluran yakni

pertama, aplikasi instrumen dan himpunan data yang berguna untuk menetapkan

subjek sasaran layanan, dan memperkaya bahan kajian terhadap potensi dan

kondisi diri subjek beserta lingkungannya. Kedua, konferensi kasus. Ketiga,

kunjungan rumah, dan keempat, alih tangan kasus.

7. Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran

Prosedur dan langkah-langkah layanan penempatan dan penyaluran adalah yang

pertama, perencanaan yang mencakup identifikasi kondisi yang menunjukkan

adanya permasalahan pada diri siswa tertentu, menetapkan siswa yang akan

menjadi sasaran layanan, menyiapkan prosedur, langkah-langkah dan perangkat

serta fasilitas layanan, dan termasuk menyiapkan kelangkapan administrasi.

Kedua, pelaksanaan yang mencakup melakukan analisis terhadap berbagai kondisi

yang terkait dengan permasalahan siswa sesuai prosedur dan langkah-langkah

yang telah ditetapkan, melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran.
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Ketiga, evaluasi yang mencakup menetapkan materi evaluasi, menetapkan

prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengaplikasikan instrumen

evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumentasi. Keempat, analisis hasil

evaluasi yang mencakup menetapkan standar evaluasi, melakukan analisis, dan

menafsirkan hasil analisis. Kelima, tindak lanjut yang mencakup mengidentifikasi

masalah yang perlu ditindaklanjuti, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut,

mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada siswa dan kepada pihak-pihak

lain yang terkait apabila diperlukan, dan melaksanakan rencana tindak lanjut.

Keenam, laporan yang mencakup menyusun laporan layanan penempatan dan

penyaluran, menyampaikan laporan kepada pihak terkait (kepala sekolah atau

madrasah) sebagai penanggungjawab utama layanan bimbingan dan konseling di

sekolah atau madrasah, dan mendokumentasikan laporan.

C. Kerangka Berpikir

Suksesnya pencapaian karier seseorang dipengaruhi oleh adanya

perencanaan karier dan pengambilan keputusan yang matang. Seseorang yang

memiliki kemampuan perencanaan karier, tentunya telah memahami kondisi

dirinya. Dengan demikian, individu tersebut dapat memutuskan pilihan yang

paling sesuai dengan keadaan dirinya.

Selain pemahaman diri, penguasaan informasi mengenai karier sangat

berpengaruh dalam pengambilan keputusan karier. Sehingga pemberian layanan

penempatan dan penyaluran kepada siswa sangat dibutuhkan agar mereka dapat

merencanakan karier sesuai dengan bakat dan minatnya. Sebagaimana dijelaskan

diatas layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang diupayakan untuk
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membantu individu yang mengalami keadaan tidak mendukung. Layanan ini

berusaha meminimalisasi kondisi tidak mendukung yang terjadi pada individu

sehingga individu dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Layanan

ini diberikan terus menerus hingga individu nantinya dapat menentukan serta

merencanakan kariernya dengan tepat yang didasari kemampuan bakat dan minat

yang dimilikinya.

Dengan melihat penjelasan di atas maka peneliti mengambil kerangka

pemikiran: “jika layanan penempatan dan penyaluran diberikan kepada siswa

maka dapat mempengaruhi perencanaan karier siswa kelas VIII MTs Negeri

Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2010/2011”. Berikut ini adalah

bagan kerangka berpikir.

D. Hipotesis

Adapun hipotesis kerja yang penulis kemukakan dalam penelitian ini

adalah: ada pengaruh yang positif signifikan layanan penempatan dan penyaluran

terhadap perencanaan karier siswa kelas VIII MTs Negeri Kesesi Kabupaten

Pekalongan Tahun Pelajaran 2010/2011. Hipotesis penelitian tersebut akan diuji

kebenarannya menggunakan teknik analisis data uji-t.

Layanan Penempatan
dan Penyaluran

Siswa kelas VIII Perencanaan Karier
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah MTs Negeri Kesesi

Kabupaten Pekalongan. Alasan dilakukannya penelitian ini dikarenakan siswa

yang sedang mengenyam pendidikan menengah setara SMP yakni MTs sangat

membutuhkan layanan guna perencanaan kariernya khususnya kelas VIII

(delapan) yang sangat perlu dibekali guna pemantapan nantinya di kelas IX

(sembilan) dan waktu penelitian kurang lebih 3 bulan yakni mulai tanggal 18

Oktober sampai 18 Desember 2010 pada tahun pelajaran 2010/2011 di mana pada

waktu tersebut tepat diberikan layanan kepada siswa guna perencanaan kariernya

di kelas IX (sembilan).

B. Populasi dan Sampel serta Sampling

Adapun yang menjadi populasi pada peneliti ini adalah siswa kelas VIII

MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2010/2011. Jumlah

populasi penelitian adalah 151 orang yang terdiri dari 4 (empat) kelas.

Sampel penelitian akan diambil sebanyak 35 siswa. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara random kelompok

sesuai dengan tujuan yang diharapkan (purposive random sampling). Sampel

dalam penelitian ini adalah satu kelas yang berjumlah 35 siswa.

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam cara pengambilan

sampling adalah mengidentifikasi populasi dan menetapkan target populasinya

26
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sebagai sasaran hasil penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam

penelitian ini adalah purposive random sampling. Digunakan teknik purposive

random sampling karena peneliti menentukan kelas yang akan dipakai untuk

penelitian sesuai dengan tujuan yang peneliti harapkan. Sedangkan random

sampling karena pemilihan sampel diambil dengan cara acak.

Selanjutnya langkah-langkah random sampling diambil menggunakan cara

undian atau lotere. Langkah-langkahnya adalah: membuat daftar kelas VIII,

memberi kode untuk setiap kelas pada selembar kertas dan digulung kecil,

memasukkan gulungan kertas tersebut ke dalam kaleng, mengacak semua

gulungan kertas tersebut dengan baik dan mengambil satu gulungan kertas

tersebut secara acak. Dan hasilnya yang terambil adalah kelas VIII A sehingga

kelas tersebutlah yang kemudian dijadikan sampel dalam penelitian.

C. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu menggunakan alat pengumpulan data disusun dan

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Alat pengumpulan data dinamakan metode

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode

eksperimen pura-pura/semu dengan jenis pemberian tes awal dan akhir.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan skala

psikologis tentang perencanaan karier. Menurut Sukmadinata (2008: 219) skala

merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung

(peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden).
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Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik skala yang berisi

sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang

terdiri dari 4 pilihan pertanyaan yakni sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat

tidak setuju. Jika butirnya berupa pertanyaan positif, maka skornya sangat setuju

= 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 1 dan jika itemnya berupa

pertanyaan negatif, maka skornya sangat setuju = 1, setuju = 2, tidak setuju = 3,

sangat tidak setuju = 4. Menyusun kisi-kisi skala penelitian disajikan tabel tentang

proses penyusunan skala mulai dari konsep, indikator, dan deskriptornya, yang

dapat ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Blue Print Instrumen Penelitian

Variabel Sub variabel Indikator
Selebaran item

Positif Negatif
Perencanaan
karier

1. Aspek
Psikologis

2. Aspek
Sosiologis

3. Aspek
Ekonomi

4. Aspek
Spiritual

1.1 Kemampuan
intelektual

1.2 Kekuatan dan
kelemahan yang
dimiliki

1.3 Bakat, minat, motif,
kebutuhan, perasaan,
nilai, kepribadian,
dan tujuan dirinya

2.1 Kemampuan interaksi
2.2 Keterampilan

memecahkan
masalah-masalah
kehidupan

3.1 Kondisi ekonomi
yang dimiliki

3.2 Pola-pola hidup dan
pekerjaan yang
diharapkan

Perwujudan diri dalam
kehidupan

1,3,5

6,8

11,13,15

16,18
21,23,25

26,28

31,33,35

36,38

2,4

7,9,10

12,14

17,19,20
22,24

27,29,30

32,34

37,39,40

JUMLAH 20 20
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Sebelum skala psikologis perencanaan karier digunakan sebagai bahan

analisis data dalam penelitian, skala perlu memenuhi syarat validitas dan

reliabilitas. Untuk memenuhi syarat tersebut, maka dilakukan uji coba skala

psikologis terhadap 35 siswa. Kemudian dihitung validitas dan reliabilitasnya.

1. Uji validitas instrumen penelitian

a. Data uji validitas

Sebelum peneliti melakukan analisis data, maka terlebih dahulu peneliti

mengolah dan menganalisa jawaban uji coba skala dari 35 responden menjadi data

yang berupa tabulasi data skala. Berikut adalah skor butir (X) dan skor total (Y)

dan juga ditabulasikan pada Lampiran 2 halaman 56-57.

Tabel 3.2
Skor Butir dan Skor Total

Resp Skor Butir (X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3

2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4

3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 3 4 4

4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3

5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2

6 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3

7 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3

8 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2

9 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3

10 3 4 3 4 4 2 2 3 1 3 3 3 3 4 3

11 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4

12 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 4 1

13 3 3 4 3 4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3

14 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3

15 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3

16 2 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2

17 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2

18 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4

19 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2

20 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

21 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4
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22 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4

23 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2

24 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4

25 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3

26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2

27 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3

28 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3

29 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4

30 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

31 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2

32 3 3 3 3 3 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1

33 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4

34 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3

35 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4

 107 109 117 129 118 101 92 101 100 107 101 101 114 121 104

Resp Skor Butir (X)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2

2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3

3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3

4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3

5 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 1 2 3

6 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4

8 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4

9 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4

10 3 4 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3

11 2 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 3 3 4

12 2 4 2 3 2 2 2 1 4 3 2 4 3 4 4

13 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3

14 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4

15 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3

16 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3

18 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3

19 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4

20 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3

21 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 4 3 3

22 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3

23 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

24 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3

25 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4

26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

27 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

29 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

31 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3
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32 3 1 4 3 1 4 3 3 1 1 1 2 1 1 3

33 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4

34 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3

35 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4

 105 117 101 113 110 90 89 105 110 111 102 105 106 106 114

Resp. Skor Butir (X)

Y31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 111

2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 127

3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 119

4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 125

5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 134

6 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 109

7 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 146

8 3 3 3 1 3 4 3 2 4 2 122

9 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 130

10 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 121

11 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 137

12 1 4 2 3 3 3 4 1 4 4 116

13 3 3 3 3 4 4 3 2 3 1 121

14 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 132

15 2 2 2 2 4 3 3 2 3 1 109

16 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 114

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 120

18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 118

19 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 122

20 3 3 4 2 4 4 3 3 2 2 119

21 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 127

22 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 139

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 125

24 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 124

25 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 129

26 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 124

27 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 132

28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 126

29 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 153

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157

31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 96

32 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 83

33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 150

34 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 134

35 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 146

 103 109 100 97 113 118 109 94 108 113 4397
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b. Analisis data

Dari tabulasi hasil skala perencanaan karier dapat dianalisa tingkat

validitasnya dengan menggunakan rumus korelasi product moment, sebagai

berikut:

rxy =
  2222 )(.)(.

.

YYNXXN

YXXYN





Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara skor butir (X) dan skor total (Y)

X = Skor tiap butir

Y = Skor total

N = Jumlah responden

XY = Jumlah perkalian antara skor butir (X) dan skor total (Y)

Untuk mengetahui validitas butir perlu dilakukan uji coba. Dalam

penelitian ini uji coba dilakukan pada kelas VIII MTs Negeri Kesesi Kabupaten

Pekalongan yang berjumlah 35 siswa. Skor butir (X) dan skor total (Y)

Perhitungan validitas instumen bisa dilihat pada Lampiran 3 halaman 58-66.

Setelah hasil r hitumg diperoleh, maka untuk mengetahui valid atau tidaknya

butir pernyataan r hitumg perlu dikonsultasikan dengan r tabel dengan pada taraf

signifikan 5%. Jika r hitumg > r tabel, maka butir skala tersebut valid dan sebaliknya

jika r hitumg < r tabel, maka butir skala tersebut tidak valid. Kemudian untuk

mengkorelasikan skor butir dan skor total perlu dicari X2, X, Y2, Y2, XY dan

XY. Untuk itu dibutuhkan tabel persiapan uji validitas per butir dari 35

responden seperti pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.3
Persiapan Uji Validitas Per Butir

Butir X X² Y Y² XY Butir X X² Y Y² XY

1 107 339 4397 560053 13191 21 90 250 4397 560053 10913

2 109 351 4397 560053 13434 22 89 247 4397 560053 10886

3 117 401 4397 560053 14327 23 105 335 4397 560053 12974

4 129 489 4397 560053 15865 24 110 366 4397 560053 13693

5 118 408 4397 560053 14520 25 111 367 4397 560053 13776

6 101 309 4397 560053 12472 26 102 320 4397 560053 12735

7 92 262 4397 560053 11501 27 105 341 4397 560053 13057

8 101 309 4397 560053 12553 28 106 340 4397 560053 13165

9 100 308 4397 560053 12429 29 106 340 4397 560053 13198

10 107 345 4397 560053 13194 30 114 386 4397 560053 13928

11 101 307 4397 560053 12497 31 103 319 4397 560053 12810

12 101 307 4397 560053 12514 32 109 351 4397 560053 13447

13 114 378 4397 560053 14003 33 100 304 4397 560053 12467

14 121 437 4397 560053 15012 34 97 289 4397 560053 12137

15 104 336 4397 560053 12945 35 113 385 4397 560053 13966

16 105 327 4397 560053 12902 36 118 414 4397 560053 14652

17 117 411 4397 560053 14512 37 109 355 4397 560053 13556

18 101 311 4397 560053 12327 38 94 274 4397 560053 11749

19 113 379 4397 560053 13949 39 108 354 4397 560053 13391

20 110 366 4397 560053 13675 40 113 391 4397 560053 13962

c. Hasil analisis data

Skala kemampuan perencanaan karier pada saat permulaan penyusuanan

sebanyak 40 butir pernyataan, setelah dianalisa validitasnya diperoleh 34 butir

yang valid. Butir skala yang valid ada 34, yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39 dan 40. Butir instrumen yang tidak valid ada 6 butir yaitu nomor 3, 16, 18, 21,

22, dan 30. Karena butir instrumen skala perencanaan karier yang tidak valid

tersebut sudah terwakili pada butir soal yang lain pada tiap-tiap aspek yang

diukur, maka butir-butir yang tidak valid tersebut tidak dipakai atau dibuang.
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Pada N = 35 diperoleh angka r tabel = 0,334. Angka r hitung pada butir skala

nomor 1 sampai 40 dikonsultasikan dengan angka r tabel di atas untuk mengetahui

valid dan tidaknya butir instrumen penelitian. Adapun hasil perhitungan validitas

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Skala Perencanaan Karier

No. r hitung r tabel Keputusan No. r hitung r tabel Keputusan

1 0,463 0,334 Valid 21 -0,169 0,334 Tidak Valid

2 0,476 0,334 Valid 22 0,083 0,334 Tidak Valid

3 0,205 0,334 Tidak Valid 23 0,406 0,334 Valid

4 0,394 0,334 Valid 24 0,700 0,334 Valid

5 0,447 0,334 Valid 25 0,683 0,334 Valid

6 0,405 0,334 Valid 26 0,718 0,334 Valid

7 0,715 0,334 Valid 27 0,551 0,334 Valid

8 0,629 0,334 Valid 28 0,617 0,334 Valid

9 0,550 0,334 Valid 29 0,704 0,334 Valid

10 0,394 0,334 Valid 30 0,070 0,334 Tidak Valid

11 0,538 0,334 Valid 31 0,711 0,334 Valid

12 0,572 0,334 Valid 32 0,496 0,334 Valid

13 0,408 0,334 Valid 33 0,714 0,334 Valid

14 0,650 0,334 Valid 34 0,796 0,334 Valid

15 0,589 0,334 Valid 35 0,483 0,334 Valid

16 0,313 0,334 Tidak Valid 36 0,749 0,334 Valid

17 0,613 0,334 Valid 37 0,758 0,334 Valid

18 0,004 0,334 Tidak Valid 38 0,706 0,334 Valid

19 0,476 0,334 Valid 39 0,542 0,334 Valid

20 0,664 0,334 Valid 40 0,391 0,334 Valid

2. Uji reliabilitas instrumen penelitian

Uji reliabilitas skala perencanaan karier dihitung menggunakan rumus Alpha

Croanbach. Langkah awal untuk menghitung reliabilitas skala yaitu dengan



35

35

terlebih dahulu menghitung varian butir dan varian total. Jumlah butir pernyataan

yang valid, dicari varian butirnya kemudian dijumlahkan. Dari hasil uji validiatas

di atas, 34 butir dinyatakan valid. Dari ke 34 butir tersebut, dicari varians butirnya

dan dijumlahkan. Langkah-langkah perhitungan uji reliabilitas Alpha Croanbach

adalah menghitung dan menjumlahkan varian butir dari butir yang valid,

menghitung varian total dan menghitung reliabilitas. Berikut adalah perhitungan

varian butir skala.

Rumus varian butir (b²)

X² - ( X )²

b² =

d

N

N

Menghitung varian butir nomor 1, dengan melihat tabel persiapan berikut.

Tabel 3.5
Persiapan Hitung Varian Butir

No. X X² No. X X²

1 107 339 21 90 250

2 109 351 22 89 247

3 117 401 23 105 335

4 129 489 24 110 366

5 118 408 25 111 367

6 101 309 26 102 320

7 92 262 27 105 341

8 101 309 28 106 340

9 100 308 29 106 340

10 107 345 30 114 386

11 101 307 31 103 319

12 101 307 32 109 351

13 114 378 33 100 304

14 121 437 34 97 289

15 104 437 35 113 385

16 105 327 36 118 414
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17 117 411 37 109 414

18 101 311 38 94 274

19 113 379 39 108 354

20 110 366 40 113 391

Contoh perhitungan varian butir nomor 1

 - (107)²

b² =

d

35

35

 - 11449

b² =

d

35

35

b² =
 - 327114

35

b² =


35

b² = 0,340

Dan seterusnya sampai 34 butir. Perhitungan varian butir dilakukan hanya kepada

butir yang valid saja. Setelah varain butir dari masing-masing butir yang valid

diketahui angkanya, selanjutnya dijumlahkan di mana penjumlahan tesebut

disebut sebagai jumlah varian butir. Sebagaimana yang tercantum pada

rekapitulasi hasil uji validitas, maka perhitungan varian butir dilakukan kepada

butir yang valid yaitu butir nomor: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. jumlah

butir yang valid, dari indeks korelasi hitung yang diperoleh masing-masing butir
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soal yang valid atau 2b adalah 17, 409. Kemudian untuk menghitung varian

total digunakan rumus berikut.

Rumus varian total (t²)

Y² - ( Y )²

t² =

d

N

N

Menghitung varian total,

Y² = 560053, dan Y = 4397

560053 - (4397)²

t² =

d

35

35

560053 - 1933609

t² =

d

35

35

t² =
 - 552388,829

 35

t² =


35

t² = 218,976

Dari perhitungan varian di atas diketahui varian total sebesar 218,976 dan varian

butir sebesar 17,409. Berikut adalah perhitungan reliabilitas Alpha Croanbach

r11 =






 










 2

2

1
1 t

b

K

K
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R11 =
40

( 1 -
17,409

)
39 218,976

R11 = 1,026 ( 1 - 0,080 )

R11 = 1,026 X 0,920

R11 = 0,944

Dari hasil perhitungan di atas kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada

taraf signifikan 5% dengan N = 35 diperoleh angka 0,334. Hasil r hitung lebih besar

dari r tabel yaitu: 0,944 > 0,334 dengan demikian dari perhitungan tersebut dapat

dikatakan instrument reliabel. Perhitungan reliabilitas selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran 5 halaman 69.

Dari butir yang valid dan reliabel maka jumlah butir yang digunakan

dalam pengumpulan data penelitian adalah 34 butir. Butir yang valid tersebut

sudah mewakili seluruh aspek dari kisi-kisi skala perencanaan karier di mana butir

yang dipakai adalah nomor: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Dari 34 butir yang valid dan reliabel dari hasil uji coba instrumen skala

perencanaan karier penulis memperoleh 34 butir instrumen valid dan memperoleh

hasil bahwa skala perencanaan karier dinyatakan reliabel. Seluruh butir yang valid

tersebut digunakan penulis dalam penelitian untuk tes kepada siswa. Nilai

tertinggi skala adalah 136 diperoleh dari 34 dikali 4 (skor tertinggi skala) dan nilai

terendahnya 34 didapat dari 34 dikali 1 (skor terendah skala).

Banyak kelas adalah 5, yaitu kriteria: “sangat tinggi”, “tinggi”, “sedang”,

“rendah” dan “sangat rendah”. Rentang kelas didapat dari nilai tertinggi dikurangi

nilai terendah yaitu: 136 – 34 = 102. Panjang kelas didapat dari: rentang kelas
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dibagi banyak kelas = 102 : 5 = 20,4. Panjang kelas dalam deskripsi nilai

kreativitas adalah 20. Berikut ini adalah tabel interpretasi hasil tes skala

perencanaan karier yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini.

Tabel 3.6
Interpretasi Hasil Tes Skala Perencanaan Karier

No. Rentang Nilai Keterangan

1. Antara 114 – 136 Sangat Tinggi

2. Antara 94 – 113 Tinggi

3. Antara 74 – 93 Sedang

4. Antara 54 – 73 Rendah

5. Antara 34 – 53 Sangat Rendah

(Sumber deskripsi nilai, Sudjana, 2002: 47)

E. Rancangan Penelitian

Dalam rancangan ini digunakan satu kelompok subjek. Pertama-tama

dilakukan pengukuran, lalu dikenakan untuk jangka waktu tertentu, kemudian

dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya. Maksudnya yaitu subjek dikenakan

dua kali pengukuran, pengukuran (menggunakan format skala perencanaan karier)

pertama dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan perencanaan karier siswa

sebelum diberi layanan penempatan dan penyaluran tes awal dengan kode T1.

Adapun desain tes awal dan tes akhir sebagai berikut Pola = T1 x T2.

Menggunakan desain ini karena untuk mengetahui efek dari treatment yang

diberikan dalam bentuk layanan penempatan dan penyaluran.

T1 X T2

Tes awal Perlakuan Tes akhir



40

40

Untuk memperjelas eksperimen dalam penelitian ini disajikan tiap-tiap

rancangan eksperimen, yaitu: melakukan tes awal adalah pengukuran (dengan

mengisi format skala perencanaan karier) kepada sampel penelitian sebelum dan

sesudah diadakan perlakuan dalam bentuk pemberia layanan penempatan dan

penyaluran. Hasil dari tes awal akan menjadi data perbandingan tes akhir,

melakukan tes akhir adalah sesudah pemberian layanan penempatan dan

penyaluran dengan tujuan untuk mengetahui hasil apakah layanan penempatan

dan penyaluran memberikan pengaruh terhadap perencanaan karier ataukan tidak

dan proses analisis data menggunakan uji-t.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis hasil eksperimen yang menggunakan tes awal dan tes

akhir (design 2). Berikut adalah rumus uji-t yang digunakan.

Keterangan:

t = mean dari perbedaan tes awal dan tes akhir

Xd = deviasi masing-masing subjek (d – Md)

 Xd
2 = jumlah kuadrat deviasi

N = subjek pada sampel

(Sukarno, 2002: 76)

Xd

.

.t =
 Xd

2

N ( N – 1 )
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Jika t hitung > t tabel 5% dengan nk = n - 1, maka hipotesis kerja (Ha) diterima pada

taraf signifikan 5%. Sebaliknya jika t hitung < t tabel 5% dengan nk = n - 1, maka hipotesis

kerja (Ha) ditolak pada taraf signifikan 5%.

G. Hipotesis Statistik

Setelah data terkumpul baik dari hasil skala kemampuan perencanaan

karier sebelum diberikan layanan penempatan dan penyaluran dan setelah

diberikan layanan penempatan dan penyaluran, maka langkah selanjutnya adalah

menganalisis data dengan teknik statistik menggunakan rumus t-test. Jika thitung >

ttabel, maka perbedaan antara sebelum dan sesudah itu signifikan, berarti Ho

berhasil ditolak dan Ha diterima yang artinya ada pengaruh signifikan antara

layanan penempatan dan penyaluran terhadap perencanaan karier. Sebaliknya jika

thitung < ttabel, maka perbedaan antara sebelum dan sesudah itu tidak signifikan,

berarti Ho gagal ditolak dan Ha ditolak yang artinya tidak ada pengaruh signifikan

antara layanan penempatan dan penyaluran terhadap perencanaan karier.
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BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan

dengan menggunakan rancangan eksperimen tes awal dan tes akhir (rancangan 2)

dengan menggunakan uji-t. Dalam pelaksanaan penelitian terutama menyediakan

skala yang digunakan untuk mengungkap tentang adanya keefektifan dari layanan

penempatan dan penyaluran untuk meningkatkan kemampuan perencanaan karier.

Penyebaran skala diberikan kepada siswa kelas VIII MTs Negeri Kesesi, di mana

yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah 35 siswa. Adapun langkah-

langkah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: (1) mengadakan tes awal (T1),

(2) melakukan perlakuan layanan penempatan dan penyaluran; dan (3) melakukan

tes akhir (T2).

Pada saat melakukan tes awal, peneliti membagikan lembar skala

penelitian kepada siswa; lalu memberikan petunjuk dan contoh mengerjakan

skala; setelah responden jelas, peneliti mempersilahkan untuk mengerjakan; dan

setelah pengerjaan skala selesai, peneliti menganalisa dan mengolah hasil skala.

Begitu tes awal (T1) dilaksanakan, kemudian diolah dan dianalisa hasilnya,

peneliti melakukan perlakuan, kemudian melakukan tes akhir (T2).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti terlibat langsung dan dibantu

oleh guru pembimbing dari sekolah yang bersangkutan. Instrumen yang diedarkan

melalui pengadaan tes (tes awal dan tes akhir) dapat terkumpul seluruhnya

sehingga dapat dilakukan tabulasi data untuk uji-t.

42
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Sesuai dengan rancangan penelitian tes awal dan tes akhir (desain 2) maka

penulis melakukan penyebaran skala perencanaan karier sebanyak dua kali

terhadap sampel penelitian. Berikut adalah hasil tes awal atau tes awal (T1) skala

perencanaan karier sebelum diberikan perlakuan layanan penempatan dan

penyaluran.

Tabel 4.1

Nilai Tes Awal Perencanaan Karier

Kode
Tes Awal

T1

K1 102

K2 106

K3 96

K4 101

K5 108

K6 106

K7 105

K8 109

K9 107

K10 100

K11 115

K12 116

K13 113

K14 109

K15 90

K16 101

K17 111

K18 112

K19 97

K20 108

K21 100

K22 94

K23 101

K24 105

K25 117

K26 104

K27 102
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Kode
Tes Awal

T1

K28 86

K29 68

K30 116

K31 57

K32 114

K33 98

K34 107

K35 69

Jumlah 3550

N 35

Mean ( X ) 101,429

Dari data di atas diketahui besarnya nilai rata-rata tes awal yang

diperoleh adalah 101,429. Dari hasil tes awal tersebut, diketahui 5 anak

mendapatkan nilai dengan kriteria “sangat tinggi”, 25 anak mendapatkan nilai

dengan kriteria “tinggi”, 2 anak mendapatkan nilai dengan kriteria “sedang”, 3

anak mendapatkan nilai dengan kriteria “rendah”.

Sebelum dilakukan tes akhir (T2) yakni penyebaran skala perencanaan

karier kedua dilakukan, penulis melakukan perlakuan layanan penempatan dan

penyaluran kepada 35 siswa dengan satuan layanan beserta materinya. Setelah

pemberian perlakuan tersebut, penulis melakukan tes akhir (T2) yakni dengan

menyebarkan skala perencanaan karier lagi. Ternyata hasil tes akhir lebih baik

dari hasil tes awal (T1). Berikut adalah tabel nilai hasil tes akhir perencanaan

karier siswa.
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Tabel 4.2
Nilai Tes Akhir Perencanaan Karier

Kode
Tes Akhir

T2

K1 108
K2 109
K3 105
K4 111
K5 111
K6 115
K7 107
K8 115
K9 116

K10 111
K11 115
K12 116
K13 120
K14 113
K15 108
K16 101
K17 111
K18 115
K19 114
K20 119
K21 100
K22 107
K23 105
K24 105
K25 117
K26 104
K27 102
K28 106
K29 103
K30 116
K31 101
K32 114
K33 98

K34 107

K35 106

Jumlah 3831

N 35
Mean ( X ) 109,457
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Dari data di atas diketahui besarnya nilai rata-rata tes awal yang

diperoleh adalah 109,457. Dari hasil tes awal, diketahui 12 anak mendapatkan

nilai dengan kriteria “sangat tinggi”, 23 anak mendapatkan nilai dengan kriteria

“tinggi”.

B. Hasil Analisis Data

Hipotesis penelitian ini adalah “ada pengaruh layanan penempatan dan

penyaluran terhadap perencanaan karier”. Hipotesis itu sendiri adalah jawaban

sementara dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka jawaban sementara itu

perlu diuji kebenarannya, apakah data yang terkumpul mendukung hipotesis yang

diajukan atau justru sebaliknya menolak hipotesis yang diajukan.

Dalam pengujian hipotesis ini penulis menyediakan skala psikologis

perencanaan karier. Skala perencanaan karier tersebut untuk mengungkap tentang

keefektifan layanan penempatan dan penyaluran terhadap kemampuan

perencanaan karier.

Setelah data terkumpul baik dari hasil skala perencanaan karier sebelum

diberikan perlakuan layanan penempatan dan penyaluran dan setelah

mendapatkan perlakuan layanan penempatan dan penyaluran, maka langkah

selanjutnya adalah menganalisa data dengan teknik statistik. Analisis statistik

yang digunakan adalah dengan menggunakan t-test dan hasilnya dapat dilihat

pada tabel berikut.



47

47

Tabel 4.3
Data Nilai Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Skala Perencanaan Karier

Kode
Tes Awal Tes Akhir Beda

d²
X1 X2 d

K1 102 108 6 36,00

K2 106 109 3 9,00

K3 96 105 9 81,00
K4 101 111 10 100,00
K5 108 111 3 9,00
K6 106 115 9 81,00
K7 105 107 2 4,00
K8 109 115 6 36,00
K9 107 116 9 81,00
K10 100 111 11 121,00
K11 115 115 0 0,00
K12 116 116 0 0,00
K13 113 120 7 49,00
K14 109 113 4 16,00
K15 90 108 18 324,00
K16 101 101 0 0,00
K17 111 111 0 0,00
K18 112 115 3 9,00
K19 97 114 17 289,00
K20 108 119 11 121,00
K21 100 100 0 0,00
K22 94 107 13 169,00
K23 101 105 4 16,00
K24 105 105 0 0,00

K25 117 117 0 0,00
K26 104 104 0 0,00
K27 102 102 0 0,00
K28 86 106 20 400,00
K29 68 103 35 1225,00
K30 116 116 0 0,00
K31 57 101 44 1936,00
K32 114 114 0 0,00
K33 98 98 0 0,00
K34 107 107 0 0,00
K35 69 106 37 1369,00

Jumlah 3550 3831 281 6481,00
N 35 35 35
Mean ( X ) 101,429 109,457 8,029

Xd² = 4224,971
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Dari tabel di atas, diketahui:

Xd = 8,029 Xd = 281

N = 35 d² = 6481

Dari data tersebut, kemudian digunakan untuk mencari varian beda sebelum

melakukan analisis data dengan uji-t. Berikut adalah perhitungan varian beda.

xd² = d²  -
d)² 

N

xd² = 6481,00 -
281

35

xd² = 6481,00 -
78961

35

xd² = 6481,00 - 2256,029

xd² = 4224,971

Dari perhitungan di atas diperoleh varian beda (xd²) = 4224,971. Maka

Perhitungan uji-t adalah sebagai berikut.

(

Xd

.

.t =
 Xd

2

N ( N – 1 )

8,209

.

.t =


35( 34 )

8,209

.

.t =


1190
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t = 4,261

Untuk α = 5% dan db = N – 1 = 35 – 1 = 34, diperoleh t tabel = 2,032.

Karena t hitung lebih besar dari t tabel yaitu: 4,261 > 2,032 maka ada perbedaan

yang signifikan, dan hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima

pada taraf signifikan 5%. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa ada

perbedaan yang signifikan antara tes awal dan tes akhir perencanaan karier siswa.

Perhitungan uji-t dapat dilihat pada Lampiran 7 halaman 71.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data skala psikologis tentang perencanaan karier

bahwa terdapat pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap

perencanaan karier. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat rata-rata tes akhir

sebelum diberi perlakuan layanan penempatan dan penyaluran yakni sebesar

101,429. Sedangkan rata-rata setelah diberi layanan penempatan dan penyaluran

terdapat tingkat perbedaan yang mencapai 7,915%. Sehingga hasil penelitian

menunjukkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran mampu meningkatkan

perencanaan karier siswa kelas VIII MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan

Tahun Ajaran 2010/2011.

8,209

.

.t =

8,209

.

.t =
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Setelah dianalisis dengan menggunakan rumus uji-t, dapat diketahui

bahwa hasil t hitung lebih besar dari t tabel yaitu: 4,261 > 2,032 pada α = 5%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran

mampu meningkatkan perencanaan karier. Sehingga hipotesis yang diajukan

yakni “Ada perbedaan yang signifikan dari perencanaan karier siswa setelah

mendapatkan layanan penempatan dan penyaluran siswa kelas VIII MTs Negeri

Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011” dinyatakan diterima

pada taraf signifikan 5%.

Dari hasil tersebut di atas, hipotesis kerja “Ada pengaruh layanan

penempatan dan penyaluran terhadap perencanaan karier siswa kelas VIII MTs

Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011” dapat diterima

kebenarannya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena dalam pemberian layanan

penempatan dan penyaluran dalam bimbingan pribadi merupakan suatu bentuk

kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk membekali siswa

menempatkan diri dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pekerjaan

sebagai bahan dalam perencanaan karier agar siswa memiliki motivasi dalam

mengatur dan merencanakan hidupnya sendiri. Layanan penempatan dan

penyaluran bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai untuk

pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah lingkungan baik

fisik maupun psikis atau lingkungan sosio emosional termasuk lingkungan budaya

yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan siswa.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian eksperimen yang dilakukan tentang pengaruh

layanan penempatan dan penyaluran terhadap perencanaan karier siswa kelas VIII

MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2010/2011, diketahui

bahwa hasilnya adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan karier adalah suatu proses, pembuatan, atau cara merencanakan

suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan, yang

mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Skala psikologis perencanaan

karier pada saat awal penyusunan jumlah butir pernyataan sebanyak 40 butir,

setelah diujicobakan dan kemudian dianalisa diperoleh 34 butir pernyataan

yang valid dan 6 butir pernyataan tidak valid. Kemudian dilakukan 34 butir

tersebut digunakan untuk pengumpulan data baik tes awal maupun tes akhir.

2. Layanan penempatan dan penyaluran dapat meningkatkan perencanaan karier

siswa kelas VIII MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran

2010/2011. Hal itu dapat disimpulkan dari hasil perhitungan uji-t bahwa angka

t hitung lebih besar dari t tabel yaitu: 4,261 > 2,032.

B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang

pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap perencanaan karier siswa

kelas VIII MTs Negeri Kesesi Tahun Ajaran 2010/2011, ada beberapa saran yang
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dapat penulis sampaikan. Saran-saran tersebut di bawah ini mudah-mudahan dapat

bermanfaat bagi pengembangan pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran

khususnya di MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan.

1. Bagi sekolah

Dalam rangka meningkatkan perencanaan karier siswa, diharapkan sekolah

meingkatkan pemberian layanan penempatan dan penyaluran dengan memberikan

gambaran-gambaran tentang karier, menyediakan sumber-sumber karier yang bisa

dimanfaatkan siswa, dan menempatkan siswa ke dalam tempat yang sesuai untuk

pengembangan potensi diirnya. Dengan diberikannya hal tersebut diharapkan

dapat digunakan siswa dalam menyusun perencanaan karier.

2. Bagi guru pembimbing

Guru pembimbing hendaknya meningkatkan pemberian layanan penempatan dan

penyaluran sebagai dasar untuk merencanakan karier siswa. Pemberian layanan

tersebut hendaknya memperhatikan bakat, minat dan arah karier siswa supaya

siswa dapat menentukan arah kariernya sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa

ada keragu-raguan.

3. Bagi siswa

Siswa hendaknya dapat memanfaatkan layanan penempatan dan penyaluran dalam

bimbingan pribadi yang diberikan oleh guru pembimbing untuk mampu

merencanakan kariernya. Siswa diharapkan tidak ragu-ragu untuk memanfaatkan

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, apabila siswa membutuhkan

informasi tentang pribadi dan lingkungan.
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Lampiran 1

SKALA KEMAMPUAN PERENCANAAN KARIER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Kelas :

Sekolah :

B. PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah dan pahamilah setiap pernyataan berikut ini kemudian pilihlah

jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dengan menggunakan tanda silang

(X). Jika anda ingin mengganti jawaban yang salah, cukup dengan

memberikan tanda (=) pada jawaban yang anda anggap kurang sesuai dan

memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang baru.

Keterangan :

SS : Sangat setuju

S : Setuju

TS : Tidak setuju

STS : Sangat tidak setuju

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Potensi mempengaruhi kecenderungan karier yang
saya kembangkan

2 Potensi yang saya miliki tidak sesuai dengan karier
yang akan saya kembangkan

3 Potensi berperan penting dalam penentuan karier
seseorang

4 Saya tidak peduli dengan potensi yang saya miliki
5 Saya berusaha mengembangkan potensi yang saya

miliki
6 Saya mengetahui kelebihan yang saya miliki
7 Saya belum mengetahui kecenderungan karier yang

akan dikembangkan yang sesuai dengan kelebihan
dan kekurangan yang saya miliki
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8 Kelebihan dan kekurangan yang saya miliki
berpengaruh terhadap perencanaan karier yang saya
rencanakan

9 Saya tidak percaya diri dengan adanya kelemahan
yang saya miliki

10 Dalam merencanakan karier saya tidak
memperhitungkan kelemahan dan kelebihan yang
saya miliki

11 Saya mampu mengembangkan bakat yang saya
miliki sesuai dengan karier yang saya inginkan

12 Bakat yang saya miliki tidak sesuai dengan karier
yang akan saya kembangkan

13 Saya berusaha mengembangkan pemahaman diri
dan kepribadian untuk mengetahui kecenderungan
karier yang saya miliki

14 Dalam merencanakan karier saya tidak
mempedulikan bakat, kepribadian serta tujuan
hidup saya

15 Bakat yang saya miliki sangat berpengaruh
terhadap perencanaan karier saya

16 Saya dapat memanfaatkan kemampuan
menyesuaikan diri untuk mendukung rencana karier
saya

17 Saya sulit menyesuaikan diri dengan orang-orang
yang ada di sekitar saya

18 Kemampuan berinteraksi sangat berpengaruh
terhadap perencanaan karier yang akan saya
kembangkan

19 Kemampuan berinteraksi tidak berpengaruh
terhadap kecenderungan karier yang saya inginkan

20 Saya sulit untuk berkomunikasi dengan orang yang
baru saya kenal

21 Saya mampu memecahkan masalah-masalah dalam
kehidupan saya

22 Ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan saya,
maka saya tidak bersemangat lagi untuk
merencanakan karier saya

23 Saya tidak mudah menyerah dengan adanya
masalah yang akan menghambat perencanaan karier
saya

24 Saya tidak mampu memecahkan masalah yang saya
alami

25 Ketika ada masalah yang saya alami, saya anggap
sebagai proses pendewasaan

26 Saya mengetahui berbagai macam kebutuhan hidup
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yang harus dipenuhi
27 Dalam menyusun perencanaan karier saya tidak

memperhitungkan ekonomi yang saya miliki
28 Keadaan ekonomi orang tua saya mampu

mencukupi kebutuhan hidup keluarga termasuk
kebutuhan akan pendidikan untuk mendukung
rencana karier saya

29 Kondisi ekonomi keluarga saya tidak mencukupi
untuk mendukung tercapainya karier yang saya
inginkan

30 Pekerjaan orang tua saya tidak menghasilkan uang
yang bias mencukupi kebutuhan akan pendidikan
yang mendukung karier saya

31 Saya mengetahui adanya ketentuan-ketentuan
tertentu yang harus dipenuhi untuk memperoleh
pekerjaan

32 Saya tidak mengetahui berbagai sumber untuk
mendapatkan informasi mengenai karier

33 Saya membiasakan menerapkan pola-pola hidup
yang sesuai dengan karier yang akan saya
kembangkan

34 Pola hidup saya sehari-hari belum sesuai dengan
criteria pekerjaan yang saya harapkan

35 Pola hidup seseorang akan mendukung pencapaian
karier

36 Saya akan mengerahkan kemampuan diri saya
untuk mencapai karier yang saya inginkan

37 Saya tidak bisa mewujudkan diri saya sesuai
dengan keyakinan yang saya anut

38 Tingkah laku saya sehari-hari sesuai dengan
ketentuan-ketentuan karier yang saya rencanakan

39 Perwujudan diri dalam kehidupan sehari-hari tidak
akan mempengaruhi pencapaian karier yang akan
saya kembangkan

40 Saya tidak peduli dengan tingkah laku sehari-hari
saya karena tidak akan berpengaruh terhadap
perencanaan karier
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Lampiran 4

REKAPITULASI HASIL UJI VALIDITAS

No. r hitung r tabel Keputusan

1 0.463 0.334 Valid

2 0.476 0.334 Valid

3 0.205 0.334
Tidak
Valid

4 0.394 0.334 Valid

5 0.447 0.334 Valid

6 0.405 0.334 Valid

7 0.715 0.334 Valid

8 0.629 0.334 Valid

9 0.550 0.334 Valid

10 0.394 0.334 Valid

11 0.538 0.334 Valid

12 0.572 0.334 Valid

13 0.408 0.334 Valid

14 0.650 0.334 Valid

15 0.589 0.334 Valid

16 0.313 0.334
Tidak
Valid

17 0.613 0.334 Valid

18 0.004 0.334
Tidak
Valid

19 0.476 0.334 Valid

20 0.664 0.334 Valid

21 -0.169 0.334
Tidak
Valid

22 0.083 0.334
Tidak
Valid

23 0.406 0.334 Valid

24 0.700 0.334 Valid

25 0.683 0.334 Valid

26 0.718 0.334 Valid

27 0.551 0.334 Valid

28 0.617 0.334 Valid

29 0.704 0.334 Valid
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30 0.070 0.334
Tidak
Valid

31 0.711 0.334 Valid

32 0.496 0.334 Valid

33 0.714 0.334 Valid

34 0.796 0.334 Valid

35 0.483 0.334 Valid

36 0.749 0.334 Valid

37 0.758 0.334 Valid

38 0.706 0.334 Valid

39 0.542 0.334 Valid

40 0.391 0.334 Valid



SKALA KEMAMPUAN PERENCANAAN KARIER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Kelas :

Sekolah :

B. PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah dan pahamilah setiap pernyataan berikut ini kemudian pilihlah

jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dengan menggunakan tanda silang

(X). Jika anda ingin mengganti jawaban yang salah, cukup dengan

memberikan tanda (=) pada jawaban yang anda anggap kurang sesuai dan

memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang baru.

Keterangan :

SS : Sangat setuju

S : Setuju

TS : Tidak setuju

STS : Sangat tidak setuju

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Potensi mempengaruhi kecenderungan karier yang
saya kembangkan

2 Potensi yang saya miliki tidak sesuai dengan karier
yang akan saya kembangkan

3 Potensi berperan penting dalam penentuan karier
seseorang

4 Saya tidak peduli dengan potensi yang saya miliki
5 Saya berusaha mengembangkan potensi yang saya

miliki
6 Saya mengetahui kelebihan yang saya miliki
7 Saya belum mengetahui kecenderungan karier yang

akan dikembangkan yang sesuai dengan kelebihan
dan kekurangan yang saya miliki

8 Kelebihan dan kekurangan yang saya miliki
berpengaruh terhadap perencanaan karier yang saya



rencanakan
9 Saya tidak percaya diri dengan adanya kelemahan

yang saya miliki
10 Dalam merencanakan karier saya tidak

memperhitungkan kelemahan dan kelebihan yang
saya miliki

11 Saya mampu mengembangkan bakat yang saya
miliki sesuai dengan karier yang saya inginkan

12 Bakat yang saya miliki tidak sesuai dengan karier
yang akan saya kembangkan

13 Saya berusaha mengembangkan pemahaman diri
dan kepribadian untuk mengetahui kecenderungan
karier yang saya miliki

14 Dalam merencanakan karier saya tidak
mempedulikan bakat, kepribadian serta tujuan
hidup saya

15 Bakat yang saya miliki sangat berpengaruh
terhadap perencanaan karier saya

16 Saya dapat memanfaatkan kemampuan
menyesuaikan diri untuk mendukung rencana karier
saya

17 Saya sulit menyesuaikan diri dengan orang-orang
yang ada di sekitar saya

18 Kemampuan berinteraksi sangat berpengaruh
terhadap perencanaan karier yang akan saya
kembangkan

19 Kemampuan berinteraksi tidak berpengaruh
terhadap kecenderungan karier yang saya inginkan

20 Saya sulit untuk berkomunikasi dengan orang yang
baru saya kenal

21 Saya mampu memecahkan masalah-masalah dalam
kehidupan saya

22 Ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan saya,
maka saya tidak bersemangat lagi untuk
merencanakan karier saya

23 Saya tidak mudah menyerah dengan adanya
masalah yang akan menghambat perencanaan karier
saya

24 Saya tidak mampu memecahkan masalah yang saya
alami

25 Ketika ada masalah yang saya alami, saya anggap
sebagai proses pendewasaan

26 Saya mengetahui berbagai macam kebutuhan hidup
yang harus dipenuhi

27 Dalam menyusun perencanaan karier saya tidak



memperhitungkan ekonomi yang saya miliki
28 Keadaan ekonomi orang tua saya mampu

mencukupi kebutuhan hidup keluarga termasuk
kebutuhan akan pendidikan untuk mendukung
rencana karier saya

29 Kondisi ekonomi keluarga saya tidak mencukupi
untuk mendukung tercapainya karier yang saya
inginkan

30 Pekerjaan orang tua saya tidak menghasilkan uang
yang bias mencukupi kebutuhan akan pendidikan
yang mendukung karier saya

31 Saya mengetahui adanya ketentuan-ketentuan
tertentu yang harus dipenuhi untuk memperoleh
pekerjaan

32 Saya tidak mengetahui berbagai sumber untuk
mendapatkan informasi mengenai karier

33 Saya membiasakan menerapkan pola-pola hidup
yang sesuai dengan karier yang akan saya
kembangkan

34 Pola hidup saya sehari-hari belum sesuai dengan
criteria pekerjaan yang saya harapkan

35 Pola hidup seseorang akan mendukung pencapaian
karier

36 Saya akan mengerahkan kemampuan diri saya
untuk mencapai karier yang saya inginkan

37 Saya tidak bisa mewujudkan diri saya sesuai
dengan keyakinan yang saya anut

38 Tingkah laku saya sehari-hari sesuai dengan
ketentuan-ketentuan karier yang saya rencanakan

39 Perwujudan diri dalam kehidupan sehari-hari tidak
akan mempengaruhi pencapaian karier yang akan
saya kembangkan

40 Saya tidak peduli dengan tingkah laku sehari-hari
saya karena tidak akan berpengaruh terhadap
perencanaan karier



SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN KONSELING

MTs N KESESI KAB. PEKALONGAN

A. Topik Permasalahan : Konsep Aku

B. Bidang Bimbingan : Karir

C. Jenis Layanan : Penempatan dan Penyaluran

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan

a. Tujuan layanan : Siswa dapat memahami, mengetahui

tentang dirinya

b. Hasil yang ingin dicapai : - Siswa dapat memperluas wawasan

tentang pengetahuan dirinya

- Siswa dapat melakukan penilaian tentang

dirinya

F. Sasaran Layanan : Siswa Kelas VIII A

G. Materi : Terlampir

H. Uraian Kegiatan :

NO MAHASISWA PRAKTIKAN SISWA WAKTU

1 Awal bimbingan

- Membuka kegiatan (perkenalan,

memberikan apresiasi)

- Siswa menanggapi 5 menit

2 Inti bimbingan

- Menjelaskan materi

- Bertanya

- Tanggapan atas pertanyaan

- memperhatikan

penjelasan dari peneliti

- dapat mengetahui

kemampuan diri yang

dimiliki

25 menit

3 Akhir bimbingan

- kesimpulan

- Siswa senang dan puas

mendapatkan bimbingan

10 menit



- harapan

- evaluasi

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas

J. Waktu : 1 X 40 Menit

K.Penyelenggara : Mahasiswa Praktikan

L. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab

M.Pihak Yang Disertakan dan

Peranannya : - Guru pembimbing yang memberikan

masukan dalam penyampaian materi dan

pengolahan kelas dengan baik

- Guru mapel dan wali kelas yang

membantu pelaksanaan bimbingan

N.Alat dan Perlengkapan : Buku panduan BK dan Model karton

O.Rencana penilaian dan tingkat lanjut

1. Penilaian proses : Siswa bersedia menerima materi

2. Penilaian hasil : Mengevaluasi pada siswa setelah

pelaksanaan materi

3. Tindak lanjut : Memberikan bimbingan lanjutan pada

siswa yang membutuhkan

P.Keterkaitan kegiatan ini dengan

Layanan / pendukung kegiatan : Himpunan data

Q.Catatan khusus :

Pekalongan, …......................... 2010

Mengetahui : Mahasiswa Praktikan

Guru Pembimbing

Mimik Widyawati, S.Psi Kindro Dwi Raharjo

NIP. 197804092007102005 NPM. 06110303



KONSEP DIRI

Mengenal Diri Awal Sukses Kehidupan

Setiap orang ingin dirinya sukses, baik sukses dalam belajar, bergaul,

berkarier, berkeluarga, dan sukses dunia akhirat. Langkah awal kesuksesan adalah

mengenal diri, mempelajari kualitas diri kita. Pemahaman diri dan kualitas diri

adalah proses yang sangat penting dalam meningkatkan mutu kehidupan. Tahu

diri dan mengenal diri mengantarkan kepada tahap-tahap hidup yang berkualitas.

Diri adalah seperangkat proses dari ciri-ciri yang mencakup proses fisik,

perilaku dan psikologis. Mengenal diri berarti memahami aspek-aspek

pembentukan diri kita.

Konsep Diri

Konsep diri merupakan keseluruhan pandangan seseorang tentang dirinya

sendiri. Dengan kata lain konsep diri juga merupakan potret tentang bagaimana

seseorang melihat, menilai, menyikapi diri dari idealismenya.

Konsep diri mempunyai 3 unsur, yaitu :

a. Pengetahuan tentang diri sendiri

b. Penghargaan terhadap diri sendiri (diri ideal)

c. Penilaian terhadap diri sendiri

Konsep Diri Positif dan Negatif

a. Konsep diri positif

Konsep diri positif ada dalam diri orang yang mampu menerima keadaan diri,

baik kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya serta bertanggung jawab

atas diri sendiri.

b. Konsep diri negatif

Konsep diri negatif terjadi pada individu yang tidak banyak mengetahui

tentang dirinya, tidak melihat dirinya secara utuh kelebihan maupun

kekurangannya.



SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN KONSELING

MTs N KESESI KAB. PEKALONGAN

A. Topik Permasalahan : Bakat, Minat dan Kepribadian

B. Bidang Bimbingan : Karir

C. Jenis Layanan : Penempatan dan Penyaluran

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan

a. Tujuan layanan : - Siswa dapat mengetahui bakat, minat dan

kepribadian yang dimiliki

- Siswa dapat memilih jurusan yang sesuai

dengan bakat, minat dan kepribadiannya

b. Hasil yang ingin dicapai : - Siswa dapat memilih dan menentukan

masa depan sejak dini

F. Tugas Perkembangan : Mencapai kematangan gambaran dan sikap

tentang kehidupan mandiri, baik secara

emosional, sosial, intelektual dan ekonomi

G. Sasaran Layanan : Siswa Kelas VIII A

H. Uraian dan Materi Kegiatan

A. Uraian Kegiatan

NO MAHASISWA PRAKTIKAN SISWA WAKTU

1 Awal bimbingan

- Membuka kegiatan appersepsi dan

rapport

- Melakukan presensi siswa

- Siswa memberikan

umpan balik

5 menit

2 Inti bimbingan

- Menjelaskan tujuan dan manfaat

materi yang akan disajikan

- Siswa memperhatikan

dengan serius penjelasan

pembimbing

25 menit



- Menjelaskan isi materi dan

memberikan kesempatan pada

siswa untuk bertanya

- Siswa bertanya materi

yang kurang jelas

3 Akhir bimbingan

- Menyimpulkan materi dan

menyampaikan harapan-harapan

yang ingin diperoleh setelah siswa

mendapatkan materi layanan

- Mengakhiri kegiatan dengan ucapan

salam

- Mencatat dan

memperhatikan

- Mengucapkan terima

kasih

10 menit

B. Materi Layanan : Terlampir

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas

J. Waktu : 1 X 40 Menit

K.Penyelenggara : Mahasiswa Praktikan

L. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab

M.Pihak Yang Disertakan dan

Peranannya : - Guru pembimbing yang memberi

masukan dalam penyampaian materi dan

pengelolaan kelas yang baik

- Guru mapel yang menyediakan waktu

untuk memberikan layanan

N.Alat dan Perlengkapan : Buku panduan.

O.Rencana penilaian dan tingkat lanjut

1. Penilaian proses : Siswa dapat menerima materi layanan

dengan baik

2. Penilaian hasil : Mengevaluasi setelah materi layanan

diberikan

3. Tindak lanjut : Memberikan bimbingan lanjutan pada

siswa yang membutuhkan informasi lebih

lanjut



P.Keterkaitan kegiatan ini dengan

Layanan / pendukung kegiatan : Himpunan data

Q.Catatan khusus :

Pekalongan, …......................... 2010

Mengetahui : Mahasiswa Praktikan

Guru Pembimbing

Mimik Widyawati, S.Psi Kindro Dwi Raharjo

NIP. 197804092007102005 NPM. 06110303



MENGENAL BAKAT, MINAT DAN KEPRIBADIAN

A. Mengenal Bakat

Manusia adalah makhluk yang paling mulia, karena Tuhan memberikan

anugerah akal dan pikiran, manusia memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri,

kepada Tuhan, kepada lingkungan meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan

sekolah.

Jenis-jenis bakat :

a. Bakat umum

Bakat umum disebut juga dengan kecerdasan atau intelektual (IQ) merupakan

anugerah Tuhan yang dimiliki oleh setiap orang, yang berupa daya ingat, daya

nalar, daya piker dan logika.

b. Bakat khusus

Bakat khusus merupakan bakat yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai

kemampuan tertentu. Bakat khusus dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Bakat ilmu pasti

- Kemampuan berhitung

- Pandang ruang

- Mekanik

- Berpikir abstrak

2. Bakat bahasa

- Kemampuan berpikir verbal

- Kemampuan tata bahasa

- Kemampuan memahami ejaan

3. Bakat ilmu sosial

- Kemampuan mengerti kata-kata

- Kemampuan mandalami ilmu-ilmu sosial yang butuh hafalan

Jenis-jenis kecerdasan

1. Kecerdasan pandai mengolah kata-kata (linguistik)

2. Kecerdasan pandai menceritakan apa yang dilihat (spasial)

3. Kecerdasan pandai dan peka terhadap musik (musical)



4. Kecerdasan pandai mengolah tubuh dan gerak (kinestik)

5. Kecerdasan pandai sains dan matematika (logis matematis)

6. Kecerdasan pandai mengendalikan emosi diri sendiri (antarpribadi)

7. Kecerdasan pandai mengenali pikiran dan perasaan (antarpribadi)

B. Minat

Minat adalah salah satu tanda kemantapan dan kesiapan remaja untuk

memilih cita-cita atau karier dan pemilihan jurusan studi yang akan diambil,

dengan adanya dorongan yang kuat dalam belajar, pekerjaan, atau tugas-tugas

yang dibebankannya. Minat sangat erat hubungannya dengan perasaan suka atau

tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Minat remaja

dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam memilih jurusan dan

perencanaan masa depan.

C. Kepribadian

Kepribadian yaitu organisasi yang dinamis dalam diri individu, terdiri dari

sitem-sistem psiko fisik yang menentukan cara penyesuaian diri yang unik dari

individu tersebut terhadap lingkungannya. Faktor kepribadian ini memiliki

peranan yang berpengaruh bagi seseorang, arah pilihan jurusan/program studi

selanjutnya, arah pilihan jabatan.



SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN KONSELING

MTs N KESESI KAB. PEKALONGAN

A. Topik Permasalahan : Arti tujuan hidup dan bertanggung jawab

B. Bidang Bimbingan : Pribadi, Karir

C. Jenis Layanan : Penempatan dan Penyaluran

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan

a. Tujuan layanan : - Siswa dapat mengetahui tujuan hidup

yang hendak dicapai

- Siswa dapat bertanggung dengan

keputusan yang telah dipilihnya

b. Hasil yang ingin dicapai : - Siswa dapat menentukan dan meyakini

bahwa keputusan yang diambilnya benar-

benar yang terbaik dan akan menjalankan

keputusan tersebut.

F. Tugas Perkembangan : Mencapai kematangan gambaran dan sikap

tentang kehidupan mandiri, baik secara

emosional, sosial, intelektual dan ekonomi

G. Sasaran Layanan : Siswa Kelas VIII A

H. Uraian dan Materi Kegiatan

A. Uraian Kegiatan

NO MAHASISWA PRAKTIKAN SISWA WAKTU

1 Awal bimbingan

- Membuka kegiatan appersepsi dan

presensi siswa

- Siswa memberikan

umpan balik dan siap

menerima layanan

5 menit

2 Inti bimbingan

- Menjelaskan tujuan dan manfaat - Siswa memperhatikan 25 menit



materi yang diperoleh siswa setelah

menerima materi

dengan serius saat

materi disajikan

3 Akhir bimbingan

- Menyimpulkan materi dan

menyampaikan harapan-harapan

yang ingin diperoleh setelah siswa

mendapatkan materi layanan

- Mengakhiri kegiatan dengan ucapan

salam

- Mencatat dan

memperhatikan

- Mengucapkan terima

kasih

10 menit

B. Materi Layanan : Terlampir

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas

J. Waktu : 1 X 40 Menit

K.Penyelenggara : Mahasiswa Praktikan

L. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab

M.Pihak Yang Disertakan dan

Peranannya : - Guru pembimbing yang memberi

masukan dalam penyampaian materi dan

pengelolaan kelas yang baik

- Guru mapel yang menyediakan waktu

untuk memberikan layanan

N.Alat dan Perlengkapan : Buku panduan.

O.Rencana penilaian dan tingkat lanjut

1. Penilaian proses : Siswa dapat menerima materi layanan

dengan baik

2. Penilaian hasil : Mengevaluasi setelah materi layanan

diberikan

3. Tindak lanjut : Memberikan bimbingan lanjutan pada

siswa yang membutuhkan informasi lebih

lanjut



P.Keterkaitan kegiatan ini dengan

Layanan / pendukung kegiatan : Himpunan data

Q.Catatan khusus :

Pekalongan, …......................... 2010

Mengetahui : Mahasiswa Praktikan

Guru Pembimbing

Mimik Widyawati, S.Psi Kindro Dwi Raharjo

NIP. 197804092007102005 NPM. 06110303



ARTI TUJUAN HIDUP DAN BERTANGGUNG JAWAB

Arti tujuan hidup adalah dimana kita harus dapat merencanakan apa yang

akan dilakukan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan kelak.

Adapun kaitannya dengan tujuan hidup adalah sebagai berikut :

- Merencanakan apa yang ingin dicita-citakan

- Belajar dengan giat untuk memperoleh hasil yang optimal

- Berusaha menjadi diri sendiri untuk menggapai cita-cita

Setelah mencapai tujuan di atas tersebut, remaja harus terus melangkah

untuk mencapai tujuan yang kebih besar. Begitu seterusnya hingga tercapai tujuan

hidup yang lebih baik. Dengan adanya tujuan hidup yang jelas, remaja bisa

melangkah dengan pasti tidak peduli dengan rintangan yang ada.

Adapun tujuan hidup yang telah direncanakan perlu adanya

tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan menjadi

kenyataan. Remaja harus menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

Adapun langkah-langkah orang yang bertanggung jawab adalah sebagai

berikut :

- Yakin apa yang menjadi kebutuhan kita

- Susun rencana dan tindakan

- Mencapai apa yang diinginkan secara harapan

- Kendalikan dorongan semangat dan memiliki keyakinan

- Lakukan perubahan pada diri sendiri

- Melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diputuskannya



SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN KONSELING

MTs N KESESI KAB. PEKALONGAN

A. Topik Permasalahan : Kemandirian remaja dalam memilih

sekolah lanjutan

B. Bidang Bimbingan : Pribadi, Karir

C. Jenis Layanan : Penempatan dan Penyaluran

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan

a. Tujuan layanan : - Siswa dapat mengembangkan masa depan

dengan matang

- Siswa dapat mandiri dalam memilih

sekolah lanjutan

b. Hasil yang ingin dicapai : - Siswa dapat menyeimbangkan antara

ambisi, kenyataan dan usaha untuk

pengambilan keputusan cita-cita/karir.

F. Tugas Perkembangan : Mencapai kematangan gambaran dan sikap

tentang kehidupan mandiri, baik secara

emosional, sosial, intelektual dan ekonomi

G. Sasaran Layanan : Siswa Kelas VIII A

H. Uraian dan Materi Kegiatan

A. Uraian Kegiatan

NO MAHASISWA PRAKTIKAN SISWA WAKTU

1 Awal bimbingan

- Membuka kegiatan appersepsi dan

presensi siswa

- Siswa memberikan

umpan balik dan siap

menerima layanan

5 menit

2 Inti bimbingan

- Menjelaskan materi yang disajikan - Siswa memperhatikan 25 menit



- Memberikan kesempatan siswa

untuk bertanya

penjelasan materi

- Menjawab dan bertanya

mengenai materi

3 Akhir bimbingan

- Menyimpulkan dan menyampaikan

harapan-harapan yang ingin dicapai

setelah materi diberikan

- Mencatat materi yang

diberikan

- Siswa senang dan

mendapatkan bimbingan

10 menit

B. Materi Layanan : Terlampir

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas

J. Waktu : 1 X 40 Menit

K.Penyelenggara : Mahasiswa Praktikan

L. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab

M.Pihak Yang Disertakan dan

Peranannya : - Guru pembimbing yang memberikan

Saran pemilihan sekolah yang tepat

- Guru mapel yang membantu proses

pelaksanaan bimbingan

N.Alat dan Perlengkapan : Buku panduan BK.

O.Rencana penilaian dan tingkat lanjut

1. Penilaian proses : Siswa dapat menerima materi layanan

dengan baik

2. Penilaian hasil : Mengevaluasi dengan tanya jawab lisan

3. Tindak lanjut : Memberikan kesempatan pada siswa untuk

bertanya mengenai materi lebih lanjut

P.Keterkaitan kegiatan ini dengan

Layanan / pendukung kegiatan : Layanan Konsultasi

Q.Catatan khusus :



Pekalongan, …......................... 2010

Mengetahui : Mahasiswa Praktikan

Guru Pembimbing

Mimik Widyawati, S.Psi Kindro Dwi Raharjo

NIP. 197804092007102005 NPM. 06110303



KEMANDIRIAN REMAJA DALAM MEMILIH SEKOLAH LANJUTAN

1. Pengertian Kemandirian

Kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri

sendiri, mampu mengambil keputusan, mempunyai kepercayaan diri dan

bertindak dengan penuh tanggung jawab.

2. Ciri-ciri Kemandirian dalam Memilih Sekolah Lanjutan

Remaja dikatakan mandiri dalam mengambil keputusan jika memiliki ciri-

ciri kemandirian sebagai berikut : (a) pribadi yang berani, mau belajar, dan mau

berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya; (b) pribadi yang berani menetapkan

gambaran hidup yang diinginkan, gambaran hidup ini menjadi tujuan yang hendak

dicapainya dalam hidupnya; (c) pribadi yang berani mengarahkan kegiatan

hidupnya untuk mencapai yang telah ditetapkan sebelumnya; (d) pribadi yang

berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses,

dan membutuhkan waktu; (e) pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu

dan kesempatan; (f) pribadi yang berani mengambil keputusan secara tepat, yang

dilakukan berdasarkan data/informasi yang memadai, mempelajari secara

mendalam sebab dan akibatnya memperhitungkan segala kemungkinan,

menemukan solusi, menganalisis dampak dari solusi, dan akhirnya mengambil

keputusan dan menjalankannya dengan sadar dan bertanggung jawab; (g) pribadi

yang berani mengembangkan rasa percaya diri; (h) pribadi yang berani

mengurangi ketergantungan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Sekolah Lanjutan

Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan sekolah lanjutan dan

pengembangan karier, diantaranya :

a. Orang tua

Orang tua ikut berperan dalam menentukan arah pemilihan sekolah

lanjutan dan karier pada anak remajanya, walaupun pada akhirnya keberhasilan

belajar sangat tergantung pada kecakapan bakat dan minat individu yang

menjalaninya. Karena hal itu berkaitan dengan masalah pembiayaan pendidikan,

masa depan anaknya agar terarah dengan baik, maka sering kali orang tua turut



campur tangan agar anaknya memilih sekolah lanjutan yang mampu menjamin

kehidupan kariernya.

b. Teman-teman kelompok sebaya (Peer-Group)

Pengaruh teman kelompok sebaya ini, bersifat eksternal. Bila remaja tidak

mempunyai dorongan internal, minat, bakat atau kemampuan yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan suatu tugas (sesuai tuntutan), maka kemungkinan besar

remaja akan mengalami kagagalan.

c. Gender (Jenis Kelamin)

Masyarakat sering kali telah menilai terhadap peran jenis kelamin

individu. Masyarakat menghendaki agar jenis tugas dan pekerjaan tertentu

dilakukan oleh jenis kelamin tertentu pula. Memang baik diakui tidak, jenis

kelamin kadang-kadang menentukan remaja dalam memilih sekolah lanjutan

d. Karakteristik Kepribadian Individu

Hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik pribadi yang mempengaruhi

pemilihan sekolah lanjutan.



SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN KONSELING

MTs N KESESI KAB. PEKALONGAN

A. Topik Permasalahan : Pemilihan sekolah lanjutan

B. Bidang Bimbingan : Karir

C. Jenis Layanan : Penempatan dan Penyaluran

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan

a. Tujuan layanan : - Siswa dapat mengetahui sekolah lanjutan

yang ada setelah lulus dari MTs/SMP

- Siswa dapat menentukan jurusan yang

sesuai dengan kemampuannya

b. Hasil yang ingin dicapai : - Siswa mampu mandiri dalam memilih

sekolah

- Siswa dapat meyakini pilihannya

F. Tugas Perkembangan : Mencapai kematangan gambaran dan sikap

tentang kehidupan mandiri, baik secara

emosional, sosial, intelektual dan ekonomi

G. Sasaran Layanan : Siswa Kelas VIII A

H. Uraian dan Materi Kegiatan

A. Uraian Kegiatan

NO MAHASISWA PRAKTIKAN SISWA WAKTU

1 Awal bimbingan

- Membuka kegiatan

- Mengadakan hubungan baik dengan

siswa (rapport)

- Siswa memberikan

umpan balik dan siap

menerima bimbingan

5 menit

2 Inti bimbingan

- Menjelaskan materi yang disajikan

beserta tujuan dan manfaat

- Siswa memperhatikan

penjelasan pembimbing

25 menit



- Menyampaikan isi materi dan

memberikan kesempatan siswa

untuk bertanya

- Mengajukan pertanyaan

mengenai materi yang

kurang jelas

3 Akhir bimbingan

- Menyimpulkan materi

- Mengakhiri kegiatan dengan salam

- Memperhatikan

- Mengucapkan terima

kasih

10 menit

B. Materi Layanan : Terlampir

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas

J. Waktu : 1 X 40 Menit

K.Penyelenggara : Mahasiswa Praktikan

L. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab

M.Pihak Yang Disertakan dan

Peranannya : - Guru yang membantu proses pelaksanaan

bimbingan

- Guru kelas yang memberikan waktu

untuk pelaksanaan bimbingan

N.Alat dan Perlengkapan : Buku panduan BK.

O.Rencana penilaian dan tingkat lanjut

1. Penilaian proses : Siswa aktif saat materi disampaikan

2. Penilaian hasil : Mengevaluasi untuk mengetahui

sejauh mana siswa memahami materi

3. Tindak lanjut : Memberikan layanan lanjutan untuk

mengetahui kegiatan siswa setelah

mendapatkan materi

P.Keterkaitan kegiatan ini dengan

Layanan / pendukung kegiatan : Konseling Perorangan

Q.Catatan khusus :



Pekalongan, …......................... 2010

Mengetahui : Mahasiswa Praktikan

Guru Pembimbing

Mimik Widyawati, S.Psi Kindro Dwi Raharjo

NIP. 197804092007102005 NPM. 06110303



JENIS-JENIS SEKOLAH LANJUTAN SETELAH LULUS SMP/MTs

Setelah lulus dari jenjang SMP/MTs, siswa dapat melanjutkan ke tingkat

pendidikan yang lebih tinggi yakni sbb :

1. Jenjang Pendidikan Formal

a. SMA (Sekolah Menengah Atas) baik Negeri/Swasta

Yang terdiri dari jurusan IPA, IPS, Bahasa

b. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) baik Negeri/Swasta

Yang terdiri dari jurusan teknik mesin, automotif, elektronik, bangunan,

listrik, komputer jaringan, farmasi, pertanian, pelayaran, perikanan,

penerbangan, telekomunikasi, akuntansi, perbankan, perdagangan,

sekretaris, tata busana, tata boga, kecantikan, dan lain-lain.

c. MA (Madrasah Aliyah) baik Negeri/Swasta

Yang di dalamnya juga terdapat jurusan IPA, IPS, Bahasa namun

kurikulumnya di samping sama persis dengan SMA, juga ditambah

kurikulum mata pelajaran agama

2. Jenjang Pendidikan Non Formal

a. Kursus / Pelatihan

Dimana berisi praktik-praktik tentang ketrampilan/keahlian tertentu yang

isinya seperti perbengkelan, komputer, akuntansi, elektronika, menjahit, stir

mobil, dan lain-lain

b. Pondok Pesantren

Didalamnya mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama yang sangat mendalam

dan juga kadang diberi ketrampilan-ketrampilan. Sejalan dengan

perkembangan zaman, pondok pesantren juga menyediakan sekolah formal

seperti MI, MTs, MA, bahkan perguruan tinggi sehingga siswa dapat

memperoleh ijazah pendidikan formal.


