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ABSTRAK 

Yulia, 2019, Penerapan Teknik Modeling Simbolis Dalam Pengembangan 

Perencanaan Karir Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya. Skripsi. 

Program Studi Bimbingan Dan Konseling, Jurusan Ilmu Pendidikan, 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , Universitas Palangka Raya. 

Pembimbing (I) Prof.Dr. Helmuth Y Bunu, M.Pd, (II) Mimi Suriatie, 

S.Pd, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Perencanaan Karir, Teknik Modeling Simbolis 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk meneliti penerapan 

teknik modeling simbolis dalam pengembangan perencanaan karier siswa SMP 

Negeri 6 Palangka Raya. Fokus penelitian ini untuk mempelajari informasi karier, 

dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat dari sekolah, 

mengetahui cara dan kesempatan memasuki karier yang dapat menghambat 

perencanaan karier siswa. Penelitian ini berfokus pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

6 Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik modeling 

simbolis bisa diterapkan dalam menyampaikan informasi karier, melalui media 

video, untuk mengetahui apakah siswa dapat merencanakan apa yang harus 

dilakukan setelah tamat dari sekolah (SMP), dan bagaimanakah siswa dapat 

mengetahui cara dan kesempatan untuk memasuki karier. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan meneliti penerapan 

teknik modeling simbolis dengan dibantu media video karir. Fokus penelitian ini 

adalah bagaimana penerapan modeling simbolis dalam pengembangan perencanaan 

karir siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya. Data yang di dapat dari penelitian ini  

adalah dari hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap siswa 

SMP Negeri 6 Palangka  Raya. Yang diteliti sebanyak 5 orang siswa yang kurang 

dalam merencanakan karirnya kedepan. 

 

Pengembangan perencanaan karir dengan menggunakan teknik modeling 

simbolis adalah adalah suatu bentuk proses pemberian bantuan menggunakan 

perantara media video tentang karir sehingga mudah diigat, ditiru, dipahami dan 

meanarik. Dengan mengunakan modeling simbolis ini, akan mempermudah dalam 

merencanakan perencanaan karir siswa. 

 

Kata Kunci : Perencanaan karir, Teknik Modeling simbolis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan merupakan sarana 

yang paling tepat. Pendidikan dalam hal ini adalah suatu sistem yang 

berkesinambungan mengangkat nilai lebih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

Indonesia. Menurut K.H Dewantara pendidikan adalah upaya untuk memajukan 

perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak. 

Sedangkan menurut John Dewey (1978:58) pendidikan adalah segala sesuatu 

bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir 

dibalik dirinya. 

Pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun 

secara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya  mencapai 

kedewasaan (Brantanata, 1991:69). Proses pendidikan selalu terjadi perubahan 

tingkah laku, bukan hanya perubahan tidak tahu menjadi tahu tetapi lebih dari itu, 

perubahan yang diharapkan meliputi seluruh aspek seperti, aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Begitu pula peran Guru BK di dalam dunia pendidikan  dalam 

memberikan pelayanan bimbingan, baik bimbingan belajar, pribadi, sosial dan 

karir. Terutama bimbingan bidang karir yang sangat perlu diberikan sejak dini 

pada Sekolah Menengah Pertama, Bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan 

kepada para siswa dengan tujuan agar mereka memperoleh pemahaman tentang 

dunia kerja dan akhirnya mereka mampu menentukan pilihan kerja dan menyusun 

perencanaan karir. Secara ekonomis orang yang bekerja akan memperoleh
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penghasilan/uang yang biasa digunakan untuk membeli barang dan jasa guna 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara sosial orang yang memiliki 

pekerjaan akan lebih di hargai oleh masyarakat daripada orang menganggur. 

Menurut Herr (dalam Ulifa Rahma 2010:15) Bimbingan karir adalah suatu 

program yang sistematik, proses-proses, teknik-teknik atau layanan-layanan yang 

dimaksudkan untuk membantu individu dan berbuat atas pengenalan diri dan 

pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan dan waktu 

luang serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan 

sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan 

karirnya.  

Masih banyak orang yang telah diterima pada lapangan kerja tertetu justru 

merasa pekerjaan itu tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan, hal itu karena 

kurang pengetahuan tentang karir yang sesuai dengan dirinya. Berdasarkan realita 

tersebut maka seseorang perlu mempersipakan diri dengan matang dengan 

memahami diri, lingkungan, dan menyesuaikan keadaan dirinya supaya nyaman 

dan senang dalam menjalani pekerjaannya. Untuk itu perlu diselenggarakannya 

layanan bimbingan karir sejak dini terutama di Sekolah  Menengah Pertama 

(SMPN) 6 Palangka Raya. Mengigat betapa pentingnya masalah karir dalam 

kehidupan manusia, maka sejak dini anak perlu dipersipakan dan dibantu untuk 

merencanakan hari depan yang lebih baik dan cerah dengan cara memberikan 

pendidikan dan wawancara karir sejak dini, Sekolah Menengah Pertama 

merupakan langkah awal pembentukan pola pikir anak terhadap pentingnya 

pekerjaan.  
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Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga merupakan jenjang pendidikan 

paling baik untuk menanamkan bimbingan karir agar siswa memiliki perencanaan 

karir yang matang. Untuk lebih mengenalkan karir pada tingkat Sekolah 

Menengah Pertama dapat dimulai dengan mengenalkan berbagai ragam pekerjaan. 

Pengenalan ini tentu dibarengi dengan berbagai langkah pengenalan lebih lanjut 

dan mendalam. Masa Sekolah Menengah Pertama merupakan tahap dimana 

memerlukan berbagai dukungan untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai 

jenis pekerjaan. Anak membutuhakan lingkungan yang kondusif, memberikan 

berbagai buku referensi tentang macam-macam pekerjaan, akan membantu anak 

untuk memahami ragam pekerjaan. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di 

sekolah saat melakukan kegiatan PPL Bimbingan maupun PPL Konseling di 

SMPN 6 Palangka Raya, saat penyampaian informasi tentang materi karier, siswa 

ketika ditanyakan tentang perencanaan arah karirnya masih binggung menjawab 

karir itu apa, ingin berkarir dalam bidang apa, ada beberapa orang yang menjawab 

bidang karir yang mereka pilih tetapi mereka kebinggungan arah karirnya kedepan 

seperti apa. 

Artinya siswa perlu memahami diri, seperti memahami kemampuan, 

potensi, bakat, minat, kepribadian dan prestasi. Pemberian layanan bimbingan 

karir dilakasanakan untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data 

dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang 

pengembangan pribadi sosial. Supaya siswa mampu mengatur dan merencanakan 

kehidupan sendiri. 
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Setiap siswa pasti ingin mempunyai masa depan yang baik, cerah dan 

sesuai dengan impian. Upaya untuk mewujudkan impian yang diinginkan harus 

mempunyai perencanaan karier yang matang. Perencanaan karier harus bisa 

disusun sedini mungkin, karena tinggi minat siswa dalam memilih karir bisa 

menjadi faktor persaingan berat terhadap siswa satu dengan yang lain. Pilihan 

karier menjadi sangat penting bagi siswa untuk merencanakan karir yang sesuai 

dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, ketika duduk di bangku Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). 

Bidang pekerjaan sangat bermakna bagi setiap individu, oleh karena itu 

bimbingan dan konseling di sekolah memberikan pemahaman pada siswa melalui 

bimbingan karir. Menurut Winkel & Hastuti (2006: 623) bahwa bimbingan karier 

atau bimbingan jabatan merupakan salah satu wujud upaya pendidikan karier atau 

pendidikan jabatan, dan harus sama-sama berorierntasi pada pendampingan proses 

perkembangan karier manusia muda. Pendidikan jabatan itu sendiri mempunyai 

makna sebagai usaha dalam lingkungan pendidikan sekolah dan masyarakat luas 

untuk membantu semua individu untuk mengenal bidang-bidang jabatan yang 

terbuka dan memberikan makna positif pada kehidupan. Bimbingan karier yang 

dimaksud Winkel & Hastuti merupakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan 

dari pendidikan jabatan.  

Peran bimbingan konseling di sekolah sangat penting dalam memberikan 

layanan bimbingan karier dengan menyediakan pendapat lain lebih lanjut, 

bimbingan karir menurut Suherman (2011: 39) menyatakan bahwa bimbingan 

karier didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas dan program yang memabantu 
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individu untuk mengasimilasikan dan mengintegrasikan pengetahuan, 

pengalaman, dan aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan pengenalan diri, 

pemahaman/ pengenalan terhadap kerja masyarakat dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahannya, kesadaran akan waktu luang, pemahaman akan 

perlunya dan banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan 

karier, pemahaman terhadap informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk 

mencapai pemenuhan diri dalam pekerjaan. 

Pelayanan bimbingan karier dalam layanan bimbingan dan konseling 

adalah salah satu pelayanan yang dapat membantu siswa dalam rangka 

merencanakan karier serta mengambil keputusan mengenai dirinya. Artinya  siswa 

perlu memahami diri, seperti memahami kemampuan, potensi, bakat, minat, 

kepribadian dan prestasi. Adapun bimbingan karier menurut Winkel (1991), 

bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia 

pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan (profesi) tertentu serta 

membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan 

diri dengan tuntutan-tuntutan. Berdasarkan pengertian diatas, bimbingan karier 

bisa bermakana sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing 

(siswa) dalam menghadapi dan memecahkan masalah karir. Sehingga penggunaan 

teknik modeling akan sesuai digunakan untuk meningkatkan perencanaan karir, 

karena mengamati orang lain melakukan suatu tindakan akan memiliki lebih 

banyak respon yang tidak asal meniru perilaku orang lain, namun mereka 

memutuskan dengan sadar untuk melakukan perilaku yang dipelajari melalui 

observasi. Menurut Alwisol (2009: 292) teknik modeling bukan sekedar 
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menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan orang model (orang lain), tetatpi 

modeling melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, 

menggenalisir berbagai pengamatan sekaligus dan melibatkan proses kognitif. 

Begitu juga dengan siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. 

Perencanaan karir siswa bukan hanya sekedar tentang pekerjaan yang dipilih, 

melainkan sesuatu pekerjaan yang nantinya dipilih sesuai dengan potensi diri yang 

dimiliki.  

Dari fenomena diatas perencanaan karier yang dilaksanakan sedini 

mungkin akan mengembangkan sikap bertanggung jawab bagi siswa. Sehingga 

mampu mengembangkan kemampuan dirinya semaksimal mungkin dengan tidak 

melakukan penyimpangan terhadap tugas-tugas perkembangan.  Berdassarkan 

hasil penelitian  dapat disimpulkan bahwa dengan teknik modeling simbolis 

efektif untuk menigkatkan perencanaan karir siswa. Sehingga peneliti merasa 

ingin tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan Teknik Modeling 

Simbolis Dalam Pengembangan Perencanaan Karier Siswa SMP Negeri 6 

Palangkaraya. Yakni untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan 

pelaksanaan bimbingan karier di SMP Negeri 6 Palangka Raya sehingga dapat 

dilakukan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan kematangan perencanaan karier 

siswa yang matang. 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang di atas, untuk lebih memperdalam dan untuk 

menghemat waktu dalam penelitian, maka dalam penelitian ini hanya difokuskan 

berdasarkan judul diatas fokusnya sebagai berikut : 
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1. Untuk Mempelajari informasi karier. 

2. Dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat dari sekolah. 

3. Mengetahui cara dan kesempatan memasuki karier yang diinginkan. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari Fokus Penelitian tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah 

penelitian ini adalah dengan rincian :  

1. Bagaimanakah penerapan modeling simbolis untuk mempelajari perencanaan 

karir melalui informasi karier. 

2. Bagaimanakah siswa dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah 

tamat dari sekolah. 

3. Bagaimanakah siswa dapat mengetahui cara dan kesempatan untuk memasuki 

karier melalui teknik modeling simbolis. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui teknik modeling simbolis bisa diterapkan dalam 

menyampaikan informasi karier, melalui media video. 

2. Untuk mengetahui apakah siswa dapat merencanakan apa yang harus 

dilakukan setelah tamat dari sekolah. 

3. Agar siswa mengetahui cara dan kesempatan untuk memasuki karier melalui 

teknik modeling simbolis yang disampaikan melalui media video. 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

masukan tentang meningkatkan kemampuan perencanaan karier siswa, serta 

memberikan manfaat bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan Bimbingan dan Konseling guna 

meningkatkan pelayanan Bimbingan dan Konseling dilapangan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Konselor  

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan acuan dalam 

pelaksanaan bimbingan dalam rangka meningkatkan kinerja pendidik. 

b. Bagi Sekolah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan perencanaan karier siswa 

dan pelaksanaan Bimbingan Karier di sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan 

dan pengetahuan peneliti. 

d. Bagi siswa  

Penulisan ini diharapkan dapat benar-benar membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan perencanaan karir yang sesuai dengan potensi 

yang dimiliki siswa. 
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1.6. Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah : 

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain 

(2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”. Adapun menurut Lukman 

Ali (2007:104), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan”. 

Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho 

(2003:158) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai 

tujuan yang dinginkan”. 

Teknik Modeling Simbolis merupakan suatu teknik yang bisa digunakan 

guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan dan 

konseling kepada siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal maupun 

menangani permasalahan yang yang dihadapi oleh siswa tersebut. 

Perencanaan karier merupakan bagian dari orientasi karier total individu. 

Hal ini senada dengan pendapat Super (Sharf, 1992: 156) yang menjelaskan 

bahwa orientasi karier total seorang individu terdiri dari bebrapa aspek, yaitu : 1) 

perkembangan sikap-sikap karier yang meliputi perencanaan karir dan eksplorasi 

karir dan 2) perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang meliputi 

pengetahuan tentang pembuatan keputusan dan pengetahuan tentang informasi 

dunia kerja. Siswa Kelas VIII SMPN 6 Palangka Raya adalah yang menjadi objek 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri.  

SMPN 6 Palangka Raya adalah sekolah yang berlokasi di jalan Letkol 

Seth Adji Palangka Raya, dan sekolah ini berakreditasi A. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Dalam mendefinisikan istilah bimbingan, para ahli bidang bimbingan 

konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, 

pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesamaan arti bahwa bimbingan 

merupakan suatu proses pemberian bantuan. 

Menurut Abu Ahmadi (1991: 1), bahwa bimbingan adalah bantuan yang 

diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki 

mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, 

memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa 

depan yang lebih baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno dan Erman 

Amti (2004: 99), Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan 

oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-

anak, remaja, atau orang dewasa; agar orang yang dibimbing dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan 

kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan 

norma-norma yang berlaku. 

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka 

antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-

kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini 

konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan 

kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan
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menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi 

maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana memecahkan 

masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. 

(Tolbert, dalam Prayitno 2004 : 101). 

Jones (Insano, 2004 : 11) menyebutkan bahwa konseling merupakan suatu 

hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien. 

Hubungan ini biasanya bersifat individual atau seorang-seorang, meskipun 

kadang-kadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu 

klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, 

sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. 

Dalam pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bimbingan dan konseling merupakan pemberian layanan bukan pemberian 

pembelajaran. 

2. Pemberian layanan bimbingan konseling dapat berupa kegiatan kelompok dan 

individual. 

3. Arah kegiatan bimbingan dan konseling terdapat pribadi, sosial, belajar, dan 

karir. Artinya, pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada 

penanganan masalah belajar semata, tetapi meliputi pula penanganan masalah 

pribadi, sosial, belajar, dan karir. 

4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling berdasarkan jenis-jenis layanan 

bimbingan dan konseling disertai kegiatan pendukung bimbingan konseling. 

5. Pelaksanaan bimbingan konseling didasarkan atas norma-norma yang berlaku. 
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2.2. Bidang Bimbingan dan Konseling 

2.2.1. Bidang Pribadi 

Menurut Surya (1988) bimbingan pribadi merupakan bimbingan dalam 

menghadapi dan memecahkan masalah pribadi. Tujuan dari bimbingan pribadi 

yaitu: 1) mencapai tujuan dan tugas pribadi,2) mewujudkan pribadi yang mampu 

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkunganya secara baik. Bentuk-

bentuk dari layanan bimbingan pribadi adalah layanan informasi,pengumpulan 

data, dan layanan orientasi. 

2.2.2. Bidang Sosial 

Bimbingan pribadi-sosial merupakan salah satu bidang bimbingan yang 

ada di sekolah. Menurut Dewa Ketut Sukardi (1993: 11) mengungkapkan bahwa 

bimbingan pribadi-sosial merupakan usaha bimbingan, dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah pribadi-sosial, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik 

dan pergaulan. Bentuk-bentuk layanan sosial yaitu layanan informasi dan layanan 

orientasi. 

2.2.3. Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar adalah suatu bantuan dari pemimbing kepada individu 

(siswa) dalam hal menentukan cara belajar yang tepat dalam memilih program 

studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul 

berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di institusi pendidikan (Winkel, 1991). 

Tujuan dari bimbingan belajar adalah agar siswa mampu menghadapi dan 

memecahkan masalah belajar. Bentuk-bentuk layanan bimbingan sosial yaitu 
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orientasi terhadap siswa, bantuan terhadap memilih jurusan, pengumpulan data 

siswa,dan bantuan dalam kesulitan belajar. 

2.2.4. Bimbingan Karier 

Bimbingan karier adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membantu 

individu (peserta didik) dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, 

termasuk didalamnya berupaya mempersiapkan kemampuan yang diperlukan 

untuk memasuki suatu pekerjaan. Menurut Herr bimbingan karir adalah suatu 

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

layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas 

dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, 

pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan ketrampilan-ketrampilan 

mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan 

mengelola perkembangan karirnya (Marsudi, 2003:113). 

Bidang bimbingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang 

bimbingan karir, karena yang menjadi pembahasannya adalah tentang 

perencanaan karir siswa ke depan. 

 

2.3. Jenis Layanan 

Prayitno (1997:35-38) mengemukakan berbagai jenis layanan yang perlu 

dilakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, mencakup beberapa 

layanan sebagai berikut: 

2.3.1. Layanan Orientasi 

Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinan peserta didik 

memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang 
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dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik 

dilingkungan yang baru itu, sekurang-kurangnya diberikan dua kali dalam satu 

tahun yaitu pada setiap awal semester. Tujuan layanan orientasi adalah agar 

peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 

secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. 

2.3.2. Layanan Informasi 

Layanan informasi adalah layanan yang memungkinan peserta didik 

menerima dan memahami berbagai informasi (seperti : informasi diri, sosial, 

belajar, pergaulan, karir, pendidikan lanjutan). Tujuan layanan informasi adalah 

membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang 

sesuatu, dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir berdasarkan informasi 

yang diperolehnya yang memadai. Layanan informasi pun berfungsi untuk 

pencegahan dan pemahaman. 

2.3.3. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang 

memungkinan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam 

kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, 

kegiatan ko/ekstra kurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat erta kondisi 

pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap 

bakat, minat dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran 

berfungsi untuk pengembangan. 
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2.3.4. Layanan Pembelajaran 

Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinan pesrtadidik 

mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi 

belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan 

kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, 

dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan 

belajar yang baik. Layanan pembelajaran berfungsi untuk pengembangan. 

2.3.5. Layanan Konseling Perorangan 

Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinan 

peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) 

dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang 

dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan 

adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. 

Layanan konseling perorangan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. 

2.3.6. Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinan 

sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok 

memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan (topik) tertentu untuk 

menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai 

individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir/jabatan, serta untuk 

pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. 

Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. 
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2.3.7. Layanan Penguasaan Konten 

Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta 

didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang 

berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan layanan 

konten yaitu agar siswa mengusai aspek-aspek konten (kemampuan atau 

kompetensi) tenu secara terintegrasi. 

2.3.8. Layanan Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinan 

peserta didik (masing-masing anggota kelompok) memperoleh kesempatan untuk 

pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. 

Masalah yang dibahas itu adh maalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-

masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk 

pengentasan dan advokasi. 

2.3.9. Layanan Konsultasi 

Layanan Konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan 

atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang 

perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. 

Pengertian konsultasi dalam program BK adalah sebagai suatu proses penyediaan 

bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator dan konselor lainnya 

dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas 

peserta didik atau sekolah konseling atau psikoterapi sebab konsultasi tidak 

merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak 

langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. 
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2.3.10. Layanan Mediasi 

Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik 

menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan 

antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. 

Jadi layanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah layanan 

bimbingan kelompok, karena dengan mengunakan teknik modeling simbolis 

peneliti memberikan pemahaman siswa terhadap perencanaan karirnya kedepan. 

  

2.4. Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling 

Aplikasi instrumentasi adalah  upaya pegungkapan melalui pengukuran 

dengan memakai alat ukur atau instrument tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, 

disikapi dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam  

bentuk layanan konseling agar diperoleh data tentang kondisi tertentu atas dirt 

klien (siswa). Data tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk penyelenggaraan  bimbingan  dan konseling. 

a) Himpunan data merupakan suatu upaya penghimpunan, penggolongan-

penggolongan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu. Bertujuan untuk 

memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap dan lebih mendalam 

tentang masing-masing peserta didik dan membatu siswa memperoleh 

pemahaman diri sendiri. 

b) Konferensi kasus merupakan forum lerbatas yang dilakukan oleh pembimbing 

atau konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya 

Bertujuan untuk  mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat serta 
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menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang terkait 

dengan kasus dalam rangka pemecahan masalah. 

c) Kunjungan rumah merupakan upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam 

kaitannya dengan  permasalahan-permasalahan individu atau siswa yang 

menjadi tanggung jawab  pembimbing atau konselor dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. Kunjungan dilakukan apabila data siswa untuk 

kepentingan layanan BK belum atau tidak diperoleh melalui wawancara dan 

angket. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat 

serta bertujuan untuk menggalang komitmen antara orang tua dan anggota 

keluarga lainnya dengan pihak sekolah yang berkenaan dengan pemecahan 

masalah siswa. 

d) Alih tangan kasus merupakan upaya mengalihkan atau memindahkan 

tanggung jawab memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami 

siswa kepada orang lain yang lebih mengetahui dan berwenang. Bertujuan 

untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah klien 

secara lebih tuntas sesuaian diri masing-masing. 

2.5. Pengertian Perencanaan Karier 

Perencanaan karir adalah sesuatu yang menyangkut masa depan dalam 

jangka panjang yang harus direncanakan sejak jauh hari. Merencanakan kemana 

seseorang ingin melangkah dan apa yang ingin dicapai. Berikut dijelaskan 

beberapa pengertian perencanaan karier berdasarkan beberapa ahli yaitu Parson 

dalam Winkel & Hastuti (2010:408), Simamora (2011: 504).  
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Frank Parson dalam Winkel & Hastuti (2010:408) merumuskan 

perencanaan karier yaitu suatu cara untuk membantu siswa dalam memilih suatu 

bidang karier yang sesuai dengan potensi mereka, sehingga dapat cukup berhasil 

di bidang pekerjaan. Perencanaan karier perlu disiapkan sebelum siswa terjun 

secara langsung dalam dunia karier. Perencanaan karier didasarkan atas potensi 

yang dimiliki siswa sehingga tidak ada pertentangan antara karier yang dipilih 

dengan potensi yang Simamora (2011:504) mengemukakan bahwa perencanaan 

karier (career planning) adalah suatu proses dimana individu dapat 

mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan 

karier. Perencanaan karier melibatkan pengidentifikasian tujuan-tujuan yang 

berkaitan dengan karier dan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan 

tersebut. Dalam proses perencanaan kareir individu akan memperoleh 

pengetahuan tentang potensi yang ada pada diri yang meliputi keterampilan, 

minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik yang digunakan sebagai dasar 

dalam pemilihan karier yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan tahapan 

untuk bisa mencapai karier yang sudah dipilih.  

Diteruskan pula oleh Imamora (2011:504) bahwa, perencanaan karier 

merupakan proses untuk, menyadari diri sendiri terhadap peluang-peluang, 

kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi-

konsekuensi, mengidentifikasi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karier, dan 

penyusunan program kerja, pendidikan, dan yang berhubungan dengan 

pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan guna menyediakan arah, 

waktu, dan urutan langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan karier. 
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ndapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan karier merupakan 

suatu proses pemilihan sasaran karier serta cara atau tahapan untuk mencapai 

sasaran karier tersebut yang didasarkan atas potensi yang dimiliki. Sasaran karier 

yang dipilih merupakan pilihan siswa itu sendiri.Proses pemilihan sasaran karier 

harus mempertimbangkan potensi yang ada pada diri sendiri. Potensi yang 

dimaksud meliputi bakat, minat, kepribadian, kemampuan dalam diri siswa 

sendiri. Setelah siswa mampu menentukan sasaran karier kemudian dapat 

ditentukan cara-cara yang harus dilalui untuk meraih karier yang telah dipilih. 

Suherman (2009: 116) mengatakan bahwa dalam aspek perencanaan karier 

terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut : 1) mempelajari informasi karir. 

Informasi karir mencakup segala informasi yang terkait dengan karir. Informasi 

karir bisa didapatkan dari berbagai macam sumber, misal media elektronik, media 

cetak ataupun sumber yang bersangkutan secara langsung. Siswa yang memiliki 

perencanaan karir akan memanfaatkan Informasi yang telah didapat dari berbagai 

sumber untuk dipelajari sehingga setiap siswa memiliki pemahaman tentang 

karier; 2) membicarakan karier dengan orang dewasa. Siswa yang memiliki 

perencanaan karir akan mempunyai anggapan bahwa orang dewasa merupakan 

orang yang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan termasuk salah satu 

pengalaman dan pengetahuan tentang karier; 3) mengikuti pendidikan tambahan 

(kursus). Mengikuti kursus atau pendidikan tambahan diharapkan agar siswa 

memilki ketrampilan terkait dengan karier yang telah dipilih dalam perencanaan 

karier. Memiliki ketrampilan yang dibutuhkan dalam karier akan mempermudah 

siswa untuk dapat sukses dalam karier yang telah direncanakan; 4) berpartisipasi 
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dengan kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang memiliki perencanaan karier akan 

memanfaatkan ekstrakurikuler di sekolah sebagai media untuk menambah 

ketrampilan yang akan digunakan dalam pencapaian karier yang sesuai dengan 

cita- cita setiap siswa. Siswa yang tidak memiliki perencanaan karier maka siswa 

akan bersikap cuek dan acuh serta mempunyai anggapan bahwa ekstrakurikuler 

tidak mendatangkan manfaat apapun; 5) mengikuti pelatihan-pelatihan terkait 

dengan pekerjaan yang diinginkan. Sama dengan pendidikan tambahan dan 

ekstrakurikuler, diharapkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan 

pekerjaan yang diinginkan maka akan menambah ketrampilan yang ada pada diri 

siswa serta peningkatan pengetahuan tentang karier; 6) mengetahui kondisi 

pekerjaan yang diinginkan. Siswa yang memiliki perencanaan karier maka akan 

mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang kondisi pekerjaan yang 

diinginkan. Siswa bisa memanfaatkan berbagai media serta berbagai sumber 

informasi untuk mengetahui kondisi pekerjaan yang diinginkan. Beberapa sumber 

antara lain media elektronik, cetak, maupun orang yang sudah berpengalaman dan 

memiliki pengetahuan tentang karier; 7) mengetahui persyaratan pendidikan untuk 

karir yang diinginkan. Untuk memasuki karier maka dibutuhkan syarat-syarat 

tertentu. Salah satu dari syarat memasuki karier adalah syarat pendidikan. Secara 

umum tuntutan pendidikan akan diberlakukan untuk memasuki karir tertentu; 8) 

dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat dari sekolah. 

Siswa yang mempunyai perencanaan karier pasti sudah ada perencanaan 

dalam diri terkait tentang langkah yang harus dilakukan setelah lulus dari sekolah. 

Setelah lulus dari sekolah maka siswa akan melakukan hal-hal yang bermanfaat 
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bagi karir. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa akan terarah pada 

kegiatan yang akan menunjang kesuksesan karir yang telah direncanakan siswa; 

9) mengetahui cara dan kesempatan memasuki karir yang diinginkan. Salah satu 

tujuan dari perencanaan karir adalah untuk bisa mencapai kesuksesan karir di 

masa depan. Untuk mencapai kesuksesan karir maka siswa harus mampu 

mengetahui cara memasuki karir yang diinginkan. Sehingga siswa yang memiliki 

kemampuan perencanaan karir pasti memiliki pengetahuan tentang cara dan 

kesempatan untuk memasuki karir yang diinginkan; 10) mengatur waktu luang 

secara efektif.  

Siswa yang memiliki kemampuan perencanaan karir, maka siswa akan 

memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Salah satu dari siswa 

yang memiliki perencanaan karir yaitu siswa akan mampu mengatur waktu luang 

secara efektif. Waktu luang yang ada akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

yang bermanfaat bagi karir yang telah direncanakan. 

Menurut Jordan (Yusuf, 2009: 27) aspek-aspek dalam perencanaan karir 

meliputi: 1) pemahaman karier adalah membantu pribadi untuk mengembangkan 

kesatuan dan gambaran diri serta peranan dalam dunia kerja; 2) mencari 

informasi, siswa yang memiliki perencanaan karir akan memanfaatkan informasi 

yang telah didapat dari berbagai sumber untuk dipelajari sehingga setiap siswa 

memiliki pemahaman tentang karier; 3) perencanaan dan pengambilan keputusan, 

merupakan suatu proses untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan 

dalam karier untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ciri-ciri 

tersebut, siswa yang tidak memiliki ciri-ciri seperti yang telah disebutkan dapat 

dikatakan sebagai siswa yang tidak memiliki perencanaan karier sehingga perlu 
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diberikan bantuan agar siswa tersebut bisa merencanakan karir setelah lulus dari 

jenjang pendidikan. 

2.5.1. Tujuan Perencanaan Karier 

Menurut Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan (2006:15) tujuan perencanaan 

karir yaitu : (a) Memiliki pemahaman diri (kemampuam dan minat) yang 

berkaitan dengan pekerjaan, (b) memiliki sifat positif terhadap dunia kerja,dalam 

arti mau kerja bidang apapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi 

dirinya, dan sesuai dengan norma agama, (c) memiliki kemampuan untuk 

membentuk identitas karir, dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan 

(persyaratan) yang dituntut, sosio psikologis pekerjaan, prospek kerja dan 

kesejahteraan kerja, (d) memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu 

merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuia 

dengan minat, kemampuan, kondisi kehidupan ekonomi sosial, (e) dapat 

membentuk pola-pola karir yaitu, kecenderungan arah karir, apabila seorang siswa 

bercita-cita menjadi seorang guru, maka senantiasa harus relevan dengan karir 

keguruan tersebut, (f) mengenal keterampilan, kemampuan dan minat. 

Keberhasilan dan kenyamanan suatu karir diperoleh melalui kemampuan dan 

minat yang dimilki. Sedangkan Winkel (2012 : 682-683) membagi tujuan 

perencanaan karir menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka 

pendek : 

1) Tujuan jangka panjang (role-range goals) 

Yang termasuk tujuan jangka panjang yaitu gaya hidup (life style) yang ingin 

dicapai dan nilai-nilai kehidupan (values) yang ingin direalisasikan dalam 

hidup. 
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2) Tujuan jangka pendek (short-range goals) 

Yang termasuk tujuan jangka pendek adalah izasah dan sertifikat, yang ingin 

diperoleh dalam rangka mempersiapkan diri memegang jabatan tertentu 

dikemudian hari. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan karir yaitu 

memeliki pemahaman diri, memiliki sikap positif tehadap dunia kerja, memiliki 

kemampuan untuk membentuk identitas karir, memilki kemampuan merencankan 

masa depan, daoat membentuk pola-pola karir, mengenal keterampilan, gaya 

hidup, memperoleh ijazah dan sertifikat yang ingin diperoleh dalam rangka 

mempersiapkan diri memegang jabatan tertentu dikemudian hari. 

2.5.2. Aspek-aspek Perencanaan Karier 

Menurut Parson (dalam Winkel & Hastuti, 2006), ada empat aspek yang 

harus terpenuhi dalam membuat suatu pemahaman perencanaan karir, yaitu: 

a) Pengetahuan, dan pemahaman diri sendiri, yaitu pengetahuan dan pemahaman 

akan bakat, minat, kepibadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, dan 

sumber-sumber yang dimilki. 

b) Pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-

syarat dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu 

pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan dan prospek 

kerja diberbagai bidang dalam dunia kerja. 

c) Penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman dari diri 

sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu kemampuan 

untuk suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih 
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pengembangan karir merupakan upaya atau langkah-langkah yang dilakukan 

oleh seseorang dalam perencanaan karier. 

2.5.3. Kedudukan Konselor dan Siswa Dalam Perencanaan Karier 

Mengacu pada pentingnya bimbingan karir terhadap siswa, maka 

pelaksanaan layanan tersebut harus melibatkan kerja sama yang erat antara siswa 

dengan beberapa pihak yang berkompeten di sekolah tersebut, diantaranya guru 

pembimbing atau konselor (Mortenson dan Schmuller, 1976), konselor berperan 

dalam mengembangkan pemahaman diri siswa, baik sebagai individu dan sebagai 

anggota masyarakat. Dengan kata lain, konselor sangat menentukan masa depan 

siswa sehingga tergambar dengan jelas keadaan diri siswa beserta lingkungannya, 

membuat keputusan, merencanakan dan mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan 

yang berorientasi kepada karier (Sukardi, 1983). Bagi siswa, keinginan untuk 

memperoleh layanan atas kesadaran sendiri adalalah sangat tepat dalam 

perencanaan karir masa depan. 

2.5.4. Faktor-Faktor yang Menghambat Perencanaan Karier 

Dalam merencanakan karier, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

faktor-faktor tersebut berasal dari diri sendiri (internal) maupun dari luar diri 

sendiri (eksternal). Faktor-faktor trsebut dapat dibedakan satu sama lain, namun 

tidak dapat dipisahkan karena secara bersamaan faktor-faktor tersebut akan 

membentuk keunikan kepribadian seseorang. 

Winkel (2010) 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 
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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. 

Kunci bagi perencanaan yang matang dan keputusan yang bijaksana 

terletak dalam pengolahan informasi tentang diri sendiri dan tentang lingkungan 

hidupnya. Dengan kata lain hanya siswa itu sendiri yang memilki informasi yang 

relevan dan memahami maknanya bagi dirinya sendiri, dapat membuat keputusan 

dan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, konselor sekolah 

harus membantu siswa memperoleh dan menafsirkan informasi yang relevan, bak 

melalui kegiatan bimbingan karier dalam bentuk bimbingan kelompok maupun 

individual.  Berikut ini adalah data informasi yang perlu diperoleh dan ditafsirkan 

siswa dalam perencanaan karier siswa (Winkel, 2004: 685) : 

a) Studi akademik, minat-minat baik yang bersifat luas, hasil belajar dalam 

berbagai bidang studi, nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masa depan. 

b) Data tentang keadaan keluarga dekat juga dimasukan dalam lingkup informasi 

tentang gambaran diri sendiri, posisi anak dalam keluarga, pandangan 

keluarga tentang peranan  anak, kesehatan fisik serta mental. 

c) Informasi tentang lingkup hidup yang relevan bagi perencanaan karier, 

khususnya informasi kehidupan, mengali informasi-informasi jenis pendidikan 

kelanjutan studi dan mengenal prospek informasi pekerjaan yang dibutuhakan 

masyarakat di masa depan. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi perencanaan karier yaitu faktor (internal) dari diri sendiri maupun 

dari luar diri (eksternal). Dalam merencanakan karir terdapat juga beberapa faktor 

yang mempengaruhi, Kumara (2017; 184) bahwa yang mempengaruhi 

perencanaan karir adalah 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 ekonomikeluarga, 

pengaruh keluarga, pendidikan sekolah, pengaruh teman sebaya, dan tuntutan 

jabatan. Selanjutnya faktor sekaligus menjadi indikator dalam merencanakan karir 

yang diusung oleh Krumboltz dalam SUHERMAN (2009; 78) yaitu : 

a) Bawaan Genetik dan kemampuan khusus 

b) Kondisi-kondisi dan peristiwa lingkungan 

c) Pengalaman-pengalaman belajar 

d) Keterampilan-keterampilan dalam menghadapi tugas. 

Indikator perencanaan karir yang telah diutarakan oleh Krumboltz 

kemudian dikembangkan Suherman (2009; 116) aspek perencanaan karir terdiri 

dari indikator-indikator sebagai berikut : 1) mempelajari informasi karir; 2) 

membicarakan karir dengan orang dewasa; 3) mengikuti pendidikan tambahan 

atau (kursus); 4) berpartisipasi dengan kegiatan ekstrakulikuler; 5) mengikuti 

pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaan yang diinginkan; 6) mengetahui 

kondisi pekerjaan yang diiginkan; 7) mengetahui persyaratan pendidikan untuk 

karir yang diiginkan; 8) dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah 
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tamat dari sekolah; 9) mengetahui cara dan kesempatan memasuki karir yang 

diinginkan; 10) mengatur waktu luang secara efektif. 

Faktor sekaligus menjadi indikator dalam merencanakan karir yang 

diusung oleh Krumboltz menjadi acuan penulis dalam mencari data yang 

dibutuhkan tentang perencanaan karir. 

2.5.5. Tantangan-tantangan Konselor di sekolah dalam Membantu Membuat 

Perencanaan Karier Siswa 

 

Konselor dalam membantu siswa membuat perencanaan karier tidaklah 

mudah, karena konselor disekolah harus mempertimbangkan beberapa aspek yang 

ada di dalam diri siswa. Menurut Winkel (2004: 684-685) terdapat beberapa 

tantangan konselor dalam membantu perencanaan karier siswa : 

1) Harus mempertimbangkan taraf vokasional siswa 

2) Harus dihindari bahaya yang terkandung dalam memberikan saran tentang 

pilihan yang dibuat, karena sebaiknya mungkin tidak dimengerti oleh siswa 

dan hanya mengikuti saran saja. 

3) Harus dihindari meberikan kesan hanya terdapat satu karir yang cocok bagi 

siswa dan akan memuaskan baginya. Maka dapat dianggap bijakasana bila 

seorang siswa membuat beberapa pilihan dalam urutan prioritas, pilihan 

pertama, kedua, dan ketiga yang tidak terlalu berjauhan satu sama lain, 

mengingat gaya hidup yang dicita-citakan. 

4) Harus dijaga jangan sampai siswa membuat pilihan hanya atas dasar keinginan 

saja. 
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Berdasarkan uraian tersebut disimpulakan bahwa dalam membantu siswa 

membuat perencanaan karier, konselor harus memperhatikan beberapa aspek yang 

ada dalam dirisiswa. Hal ini dikarenakan aspek-aspek tersebut akan 

mempengaruhi perencanaan karier siswa. 

2.5.6. Ciri-Ciri Perencanaan Karier 

Menurut Yusuf  (2006: 27) memaparkan beberapa ciri-ciri seseorang yang 

memiliki perencanaan karir yaitu: (a) mengetahui cara memilih program studi, (b) 

mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang karir (c) dapat memilih 

pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, (d) mampu memilih 

perguruan tinggi setelah lulus sekolah. 

Tohirin (2001: 133) menyebutkan ciri-ciri seseorang yang memiliki 

perencanaan karir yaitu (a) memiliki pemahaman terhadap dunia kerja, (b) 

memiliki minat dan bakat khusus terhadap dunia karir tertentu, (c) mempunyai 

kepribadian yang berkenaan dengan karir, (d) memiliki nilai-nilai yang berkaitan 

dengan karir. 

Kunci bagi perencanaan karir yang matang dan keputusan yang bijaksana 

terletak dalam pengolahan informasi tentang diri sendiri dan tentang lingkungan 

hidupnya. Berikut ini ciri-ciri dan informasi yang perlu dimiliki dan dipahami 

siswa dalam membuat perencanaan karir (Winkel, 2004: 685) : 

Informasi tentang diri sendiri yang meliputi data tentang : (a) kemampuan 

intelektual lebih luas; (b) bakat khusus di bidang studi akademik; (c) minat-minat 

yang bersifat lebih luas maupun lebih khusus; (d) hasil belajar dalam berbagai 

bidang studi inti; (e) sifat-sifat kepribadian yang mempunyai relevansi terhadap 
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partisifasi dalam suatu program studi akademik, suatu program latihan prajabatan 

dan suatu bidang jabatan, seperti berani berbicar dan bertindak, kooperatif, sopan, 

dapat diandalkan, biajksana, rajin, berpotensi dalam bidang kepemimpinan, rapi, 

tekun, toleran, tahan dalam situasi yang penuh deangan ketegangan, terbuka, jujur 

dan berwatak baik; (f) perangkat kemahiran kogniti, seperti kemampuan untuk 

mengadakan analisis dan sintesi, kemampuan memahami dan berbicara bahasa 

asing, dan kemampuan menagkap keadaan orang lain; (g) nilai-nilai kehidupan 

dan cita-cita masa depan; (h) bekal berupa keterampilan khusus yang dimiliki 

dalam bidang administrasi/tata usaha, kesenian, olahraga, mekanik, serta 

koordinasi motoric, yang semuanya sangat relevan bagi program perencanaan 

karir yang diinginkan; (i) kesehatn fisik serta mental; (j) kemtangan vokasional. 

Data tentang keadaan keluarga dekat juga dimasukan dalam lingkungan 

informasi tentang gambaran diri sendiri yang sebenarnya merupakan data sosial. 

Namun, keadaan keluarga sebagai lingkup hidup yang paling bermakna bagi 

individu yang sehari-hari bersam keluarga ikut berpengaruh besar terhadap 

pembentukan gambaran diri. Keadaan keluarga dekat meliputi tentang : (a) posisi 

anak dalam keluarga; (b) pandangan keluarga tentang kewajiban anak laki-laki 

dan perempuan; (c) harapan keluarga untuk masa depan anak; (d) taraf sosial 

ekonomi kehidupan keluarganya; (e) gaya hidup dan suasana keluarga; (i) taraf 

pendidikan orang tua; (g) sumber konflik anatara orang tua dan anak; (h) status 

perkawinan oaring tua; (i) tinggal dirumah selain orang tua dan kakak adik 

sekandung. 



31 
 

 

 

Informasi tentang lingkunagn hidup yang relevan bagi perencanaan karir, 

khususnya informasi pendidikan (educational information) dan informasi jabatan 

(vocational information) yang bersama-sama dikenal dengan informasi karir 

(career information). 

Berdasarkan penjelasan tersebut siswa dikatakan memiliki kemampuan 

perencanaan karir yang baik apabila memiliki dan memahami informasi-informasi 

yang sesuia dengan aspek-aspek tersebut. Sebaliknya apabila siswa masih kuarang 

memiliki dan memahami informasi-informasi tersebut berarti kemampuan 

perencanaan karir siswa masih kurang baik. Dapat disimpulkan ciri-ciri 

perencanaan karir yang baik yaitu siswa mengetahui dan memahami informasi 

tentang diri sendiri (pemahaman kemampuan diri), data tentang keluarga, dan 

informasi tetntang lingkungan hidup yang relevan bagi perencanaan karir. 

(Winkel, 2004: 685). 

2.5.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Karier 

Shertzer dan Stone (dalam Winkel, 2004: 685) menjelaskan mengenai 

faktor perencanaan karir antara lain faktor internal dan faktor eskternal:  

a) Faktor-faktor internal 

1) Nilai-nilai kehidupan (values) yaitu, ideal-ideal yang dikejar oleh 

seseorang dimana-mana dan kapan pun juga. Nialai-nilai itu menjadi 

pedoman dan pegangan dalam hidup sampai umur tua dan sangat 

menetukan bagi gaya hidup seseorang (life style). 

2) Taraf intelegensi, yaitu taraf kemampuan untuk mencapai prestasi-prestasi 

yang di dalamnya berpikir memegang peranan. 
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3) Bakat khusus, yaitu kemampuan yang menonjol di suatu bidang usaha 

kognitif, bidang keterampilan, atau bidang kesenian. 

4) Minat, yaitu kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk 

merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senagn 

berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu. 

5) Sifat-sifat, yaitu ciri-ciri kepribadian yang bersama-sama memberikan 

corak khas pada seseorang, seperti riang gembira, ramah tamah, teliti, 

terbuka, fleksibel, tertutup, lekas gugup, pesimis, dengan bidang itu. 

6) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki tentang bidang-bidang 

pekerjaan dan tentang diri sendiri. 

7) Keadaan jasamani, yaitu ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang seperti, 

tinggi badan,  tampan, ketajaman pengelihatan dan pendekatan baik atau 

kurang baik, mempunyai kekuatan otot tinggi atau rendah dan jenis 

kelamin. 

b) Faktor eksternal  

1) Masyarakat, yaitu lingkungan sosial budaya diamana orang muda 

dibesarkan. 

2) Keadaan sosial ekonomi Negara atau daerah, yaitu laju pertumbuhan 

ekonomi yang lamban atau cepat, stratifikasi masyarakat dalam golongan 

sosial ekonomi tinggi, menengah, rendah, serta diverfikasi masyarakat atas 

kelompok-kelompok yang terbuka atau tertutup bagi anggota dari 

kelompok lain. 
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3) Status sosial ekonomi keluarga, yaitu tingkat pendidikan orang tua tinggi 

rendahnya pandangan oaring tua, jabatan ayah atau ibu, daerah tempat 

tinggal dan suku bangsa. 

4) Pengaruh dari anggota keluarga besar dan keluarga inti. 

5) Pendidikan sekolah, yaitu pandangan-pandangan yang dikomunikasikan 

kepada anak didik oleh staf tenaga-tenaga bimbingan dan pengajar 

mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam bekerja, tinggi rendahnya 

status sosial jabatan-jabatan dan kecocokan jabatan tertentu untuk anak 

laki-laki dan perempuan 

6) Pergaulan dengan teman-teman sebaya, yaitu pandangan-pandangan dan 

harapan-harapan tentang masa depan yang terungkap dalam pergaulan 

sehari-hari. 

7) Tuntutan-tuntutan yang melekat pada jabatan-jabatan dan pada program-

program studi atau latihan yang mempersiapkan seseorang untuk diterima 

pada jabatan tertentu dan berhasil didalamnya. 

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi perencanaan karir yaitu, faktor yang berasal dari diri sendiri 

(internal) maupun dari luar diri sendiri (eksternal) 

2.5.8. Tahap-Tahap Dalam Perencanaan Karier 

Perencanaan karir merupakan proses yang kontinu sesuai dengan tingkat 

perkembangan individu. Oleh sebab itu, program bimbingan karir juga merupakan 

program yang berlangsung secara berthap, dimana setiap individu diberi 

pengalaman-pengalaman belajar tertentu yang disajikan secara berurutan. 
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Clement (dalam Romlah, 2001: 171) berpendapat mengenai tahapan 

perencanaan karir, yaitu : 

a) Tahap kesadaran karir, tahap kesadaran karir dipandang penting dalam proses 

perkembangan karir, sebab dalam tahap ini dicapai pengertian yang lebih 

mendalam tentang diri sendiri melalui berbagai macam aktivitas pengalaman 

belajar. 

b) Tahap eksplorasi karir, tujuan utama dari eksplorasi karir adalah tercapainya 

pengetahuan tentang pekerjaan dan keterampilan-keterampilan membuat 

keputusan. 

c) Tahap orientasi karir, tahap ini pada hakikatnya merupakan lanjutan dari tahap 

eksplorasi. Materi yang diberikan pada tahap ini adalah pengembangan lebih 

jauh pengetahuan mengenai pekerjaan dengan melalui pemberian informasi 

tentang berbagai jenis pekerjaan; penilaian peranan pekerjaan, klirifikasi 

konsep diri, demostrasi perilaku sosial yang dapat diterima, pengertian tentang 

kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang pokok untuk perencanaan karir. 

d) Tahap persiapan karir, tahap persiapan karir merupakan tahap perencanaan 

program pendidikan dan pekerjaan, dengan tujuan utama untuk 

mengklarifikasi keterampuilan-keterampilan dan minat-minat yang berkaitan 

dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

e) Tahap setelah sekolah lanjutan atas, tahap ini berlangsung diperguruan tinggi 

atau dilatihan kerja setelah siswa lulus sekolah lanjutan atas. Tujuan utama 

tahap ini adalah untuk memantapkan pilihan pekerjaan dngan melakukan 

eksplorasi lebih lanjut mengenai miant-minat, bakat, mengembangkan 
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keterampilan-keterampilan dan pengetahuan khusus, dan meningkatkan 

keterampilan-keterampilan hubungan antar pribadi untuk persiapan memasuki 

pekerjaan tertentu. 

Dari uaraian diatas dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap dalam 

perencanaan karir adalah : a) tahap kesadaran karir, b) tahap eksplorasi karir, c) 

tahap orientasi karir, d) tahap persiapan karir, e) tahap setelah sekiolah lanjutan 

atas. 

 

2.6. Pengertian Modeling  

Modeling adalah proses bagaimana individu belajar dari mengamati orang 

lain. Ia adalah salah satu komponen teori belajar siswa yang yang dikembangkan 

oleh Albert Bandura (Bandura, 1986) dan telah menjadi salah satu itervensi 

pelatihan berbasis-psikologi yang paling luas digunakan. Perry dan Furukawa 

(dalam cormier 1985) mendefinisikan modeling sebagai proses belajar melalui 

observasi dimana tingkah laku dari seorang individu atau kelompok, sebagai 

model, berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap, atau 

tingkah laku sebagai bagian dari individu yang lain yang mengobservasi model 

yang ditampilkan. Teknik modeling ini adalah suatu komponen dari suatu strategi 

dimana konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi 

tujuan. Model dapat berupa model sesungguhnya (langsung) dan dapat pula 

simbolis. Model sesungguhnya adalah orang, yaitu konselor, guru, atau teman 

sebaya. Di sini konselor bisa menjadi model langsung dengan mendemonstrasikan 

tingkah laku yang dikehendaki dan mengatur kondisi optimal bagi konseli untuk 

menirunya. Model simbolis dapat disediakan melalui material tertulis seperti: 

film, rekaman audio dan video, rekaman slide, atau foto. Teknik modeling ini juga 
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bisa dilakukan dengan meminta konseli mengimajinasikan seseorang melakukan 

tingkah laku yang menjadi target seperti yang dilakukan dalam ‘modeling 

terselubung’. Suatu cara penting wahana individu belajar merespon pada situasi 

adalah dengan mengamati orang-orang lain. Tingkah laku motor komplek, pola 

verbal rumit, dan ketrampilan sosial yang halus, juga berbagai reaksi emosional, 

terhadap stimuli sosial lainnya, dapat dipelajari melalui pengamatan (observasi) 

(Bandura, 1969, Bourdon, 1970). Sebagian belajar ini bersifat sengaja, tapi 

umumnya berlangsung insidentil, tak sengaja. 

Feist (2008 : 409) memberikan sedikit pernyataan mengenai modeling 

bahwa pemodelan melibatkan proses-proses kognitif, jadi tidak hanya meniru, 

lebih dari sekedar menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain karena sudah 

melibatkan perepresentasian informasi secara simbolis dan menyimpannya untuk 

digunakan di masa depan. 

Teknik modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang 

dilakukan orang model (orang lain), tetapi modeling melibatkan penambahan dan 

atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggenalisir berbagai pengamatan 

sekalligus, melibatkan proses kognitif (Alwisol, 2009:292). Jadi yang difokuskan 

pada penelitian ini adalah teknik modeling simbolis dalam perencanaan karir 

siswa SMPN 6 Palangka Raya. 

2.6.1. Jenis-jenis Modeling  

Jenis-jenis modeling menurut Corey (1999): 

a) Model yang nyata (live model),  

Yaitu yang menjadi model adalah orang-orang yang nyata (misal: konselor, 

guru, anggota keluarga atau tokoh lain yang ia kagumi). 
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b) Model simbolis (symbolic model) 

Model adalah tokoh yang dilihat melalui film, video, atau media lain. 

c) Model ganda (multiple model)Model ini hanya bisa diterapkan dalam situasi 

kelompok, dimana seorang anggota dari suatu kelompok mengubah dan 

mempelajari sikap baru setelah ia mengamati bagaimana orang lain dalam 

kelompoknya bersikap. 

Menurut Willis (2004 : 78) jenis dari teknik Klienng ada 2 yaitu : 

1) Social modeling 

Teknik yang membentuk perilaku baru melalui model sosial dengan cara 

imitasi observasi. 

2) Self Modeling 

Yaitu teknik yang bertujuan menghilangkan perilaku tertentu, dimana 

konselor menjadi model, dan klien berjanji akan mengikuti. 

Menurut Bandura (dalam Alwisol, 2009 : 292) menyatakan bahwa jenis-jenis 

modeling ada empat yaitu :  

1) Modeling tingkah laku baru 

 Melalui taknik modeling ini orang dapat memperoleh tingkah laku baru. 

Ini dimungkinkan karena adanya kemmapuan kognitif. Stimulasi tinngkah 

laku model ditransformasi menjadi gambaran mental dan symbol verbal yang 

dapat diingat dikemudian hari. Ketrampilan kognitif simbolik ini membuat 

orang mentransformasi apa yang didapat menjadi tingkah laku baru. 

2) Modeling mengubah tingkah laku lama 

 Dua macam dampak modeling terhadap tingkah laku lama. Pertama 

tingkah laku model yang diterima secara social memperkuat respon yang 
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sudah dimiliki. Kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara social 

dapat memperkuat  atau memperlemah tingkah laku yang tidak diterima itu. 

Bila diberi suatu hadiah maka orang akan cenderung meniru tingkah laku itu, 

bila dihukum maka respon tingkah laku akan melemah. 

3) Modeling simbolis 

 Modeling yang berbentuk simbolis biasanya didapat dari model film atau 

televisi yang menyajikan contoh tingkah laku yang dapat mempengaruhi 

pengamatnya.  

4) Modeling kondisioning 

Modeling ini banyak dipakai untuk mempelajari respon emosional. 

Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapat 

penuatan. Muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan 

respon itu ditujukan ke obyek yang ada didekatnya saat dia mengamati model 

itu, atau yang dianggap mempunyai hubungan dengan obyek yang menjadi 

sasaran emosional model yang diamati. Jenis modeling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah modeling simbolis, yang dibantu dengan mengunakan 

media video. 

2.6.2. Tujuan dan Manfaat Teknik Modeling 

Penggunaan teknik disesuaikan dengan kebutuhan ataupun permasalahan 

klien. Tujuan digunakannya teknik ini beberapa diantaranya yaitu : 

a) Membantu individu mengatasi fobia, penderita ketergantungan atau 

kecanduan obat-obatan atau alkohol 
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b) Membantu menghadapi penderita gangguan kepribadian yang berat seperti 

psikosis, Untuk perolehan tingkah laku sosial yang lebih adaptif. 

c) Agar konseli bisa belajar sendiri menunjukkan perbuatan yang dikehendaki 

tanpa harus belajar lewat trial and error. 

d) Membantu konseli untuk merespon hal- hal yang baru. 

e) Melaksanakan tekun respon-respon yang semula terhambat/ terhalang. 

f) Mengurangi respon-respon yang tidak layak. 

Sedangkan menurut Fauzan (2009) teknik modeling yang digunakan konselor 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

g) Untuk perolehan tingkah laku sosial yang lebih adaptif. 

h) Agar Klien bisa belajar sendiri menunjukkan perbuatan yang dikehendaki 

tanpa harus belajar lewat trial and error. 

i) Membantu Klien untuk merespon hal-hal yang baru 

Menurut Willis (2004 : 78) tujuan dari modeling yaitu : 

a) Menghilangkan perilaku tertentu 

b) Membentuk perilaku baru 

2.6.3. Manfaat Modeling 

a) Agar dapat memperoleh keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya 

b) Memberikan pengalaman belajar yang bisa dicontoh oleh konseli. 

c) Menghapus hasil belajar yang tidak adaptif. 

d) Memperoleh tingkah laku yang lebih efektif. 



40 
 

 

 

e) Mengatasi gangguan-gangguan keterampilan sosial, gangguan reaksi 

emosional dan pengendalian diri. 

2.6.4. Pengertian Teknik Modeling Simbolis 

Cervon dan Pervi (2001: 472) menjelaskan bahwa teknik modeling 

simbolik merupakan cara penyajian melalui pemberian contoh yang posiitif/model 

seperti film dan gambar, Komalasari, dkk (2001: 179) juga menjelaskan symbolic 

model technique merupakan model pembelajaran yang disajikan dengan 

penokohan yang dilihat melalui film/gambar/cerita. Sementara menurut Comier 

dan Comier (Soli Abimanyu dan M. Thayeb Manrihu, 2001: 257).  Teknik 

modeling simbolis merupakan model pembelajaran yang disajikan melalui 

tertulis, rekaman audio, atau vedie, film dan slide. Model-model simbolis dapat 

dikembangkan untuk klien perorangan atau untuk kelompok. Suatu model 

simbolis dapat mengajarkan klien tingkah laku yang sesuia, mempengaruhi sikap 

dan nilai-nilai dan mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial melalui symbol 

atau gambar dari benda aslinya dan mempertunjukkan pada klien melalui alat-alat 

perekam seperti tersebut diatas. Pemodelan simbolik diadministrasikan dengan 

cara meminta konseli untuk mempelajari perilaku sasaran melalui media seperti 

buku, gambar, film (Darminto, 2007: 23). 

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Alwisol (2004: 367),  bahwa teknik 

modeling simbolik merupakan model penyajian pembelajaran melalui contoh 

tingkah laku yang disajikan dalam bentuk simbolik seperti film dan televise. 

Sementara menurut Bandura ( Heri Rahyubi, 2012: 117) dalam teknik modeling 

simbolik klien melihat model dalam film atau gambar/cerita. Kepuasan vicarious 
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(melihat model atau mendapat penguatan) mendorong klien untuk mencoba 

/meniru tingkah laku modelnya. Hal tersebut senada dengan Corey (Singgih D. 

Gunarsa 2007: 222) penokohan yang simbolik ( symbolic model) adalah tokoh 

yang diihat melalui film, video, atau media lain. Contoh seseorang penderita 

neurosis yang melihat tokoh dalam film dapat mengatasi masalahnya dan 

kemudian ditirunya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teknik 

modeling simbolis adalah suatu cara penyajian model pembelajaran dalam bentuk 

penokohan melalui material tertulis, gambar/cerita, rekaman audio atau video, 

film atau slide yang berpotensi mempengaruhi pengamatnya sehingga mendorong 

pengamat untuk mencoba /meniru tingkah laku model yang disajikan tersebut. 

Melalui teknik modeling simbolis dapat mengajar klien tingkah laku yang sesuia, 

memepengaruhi sikap dan nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan sosial 

melalui symbol atau gambr dari benda aslinya dan mempertunjuk pada klien 

melalui alat-alat perekam. Langkah-langkah dalam modeling simbolis (Nursalim 

dkk, 2005) yaitu : 1) Rasionel: Pada tahap ini konselor memberikan penjelasan 

atau uraian singkat tentang tujuan, prosedur dan komponen-komponen starategi 

yang akan digunakan dalam proses konseling, 2) Pemberian contoh  : Pada tahap 

ini konselor memberikan contoh kepada klien berupa model yang di sajikan dalam 

bentuk video, atau media lainnya, dimana perilaku model yang akan diperlihatkan 

telah diseting untuk ditiru oleh klien, 3) Praktek/ Latihan : Pada tahap ini, klien 

akan diminta untuk mempraktikan setelah ia memahami perilaku model yang 

telah disaksikan. Biasanya praktek atau latihan ini mengikuti suatu urutan yang 
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telah disusun, 4) Pekerjaan Rumah: Pada tahap ini konselor memberikan 

pekerjaan rumah kepada klien dan membawa hasil pekerjaan rumah ke pertemuan 

selanjutnya dan, 5) Evaluasi: Pada tahap ini konselor bersama dengan konseli 

mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan, serta kemajuan apa saja yang telah 

dirasakan klien selama proses konseling. Selain itu, konselor juga harus 

memberikan motivasi untuk terus mencoba dan mempraktikkan apa yang telah 

klien dapat. 

2.6.5. Karakteristik Model dalam Teknik Modeling Simbolis 

Sugihartono, dkk (2007: 102) mengemukakan beberapa karakteristik 

dalam teknik modeling simbolis sebagai berikut : 

a) Tingkat tertinggi belajar dari pengamatan diperoleh dengan cara 

mengorganisasikan sejak awal dan mengulangi perilaku secara simbolik 

kemudian melakukannya. Proses mengingatkan akan lebih baik dengan cara 

mengkodekan perilaku yang ditiru kedalam kata-kata tanda atau gambar 

daripada hanya observasi sederhana (hanya melihat saja). Sebagai contoh 

belajar gerakan tari dari instruktur membutuhkan pengamatan dari berbagai 

sudut yang dibantu cermin dan langsung ditirukan oleh siswa pada saat itu 

juga. Kemudian proses meniru akan lebih terbantu jika gerakan tari juga 

didukung dengan penayangan video, gambar atau intruksi yang ditulis dalam 

buku panduan. 

b) Individu lebih menyukai perilaku yang ditiru jika sesuai dengan nilai yang 

dimilkinya. 
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c) Individu akan menyukai perilaku yang ditiru jika model atau panutan tersebut 

disukai dan dihargai dan perilakunya mempunyai nilai yang bermanfaat. 

Feist dan Feist (2001: 204) juga mengemukakan bahwa model yang 

aktratif dan menarik lebih mungkin untuk dijadikan model daripada model yang 

tidak menarik. Sosok-sosok popular ditelevisi, dibidang olahraga, di film lebih 

sering diperhatikan  dengan cermat. Selain itu, sifat dasar dari perilaku yang ditiru 

mempengaruhi perhatian individu. 

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik teknik modeling simbolis yaitu 

proses mengingat akan lebih baik ddengan cara mengkodekan perilaku yang ditiru 

kedalam kata-kata, tanda atau gambar daripada hanya observasi sederhana (hanya 

melihat saja). Selain itu, individu lebih menyukai perilaku yang ditiru jika sesuia 

dengan nilai yang dimilkinya dan individu akan menyukai perilaku yang ditiru 

jika model atau panutan tersebut disukai dan dihargai dan perilakunya empunyai 

nilai yang bermanfaat. Sosok-sosok popular dibidang olahraga maupun difilm 

juag lebih sering diperhatikan dengan cermat. 

2.6.6. Manfaat Teknik Modeling Simbolis 

Penggunaan teknik modeling simbolis dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Sarason dan Sarason (Cormier, 1985: 98) bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan sosial dan kemampuan kognitif pada situasi-situasi seperti interview 

pekerjaan, melawan tekanan sebaya, bertanya dikelas, bergaul secara baik dengan 

atasan, dan mengurangi konflik. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Darminto 

(2007: 24) bahwa teknik modeling simbolis bermanfaat untuk membentuk 

perilaku kognisi sosial.  
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Menurut Sofyian Wilis (2004: 31), manfaat teknik modeling simbolis 

anatara lain sebagai berikut : 

a) Agar memperoleh keterampilan-keterampilan untuk menyesuiakan diri dengan 

lingkungannya. 

b) Memberikan pengalaman belajar yang bias dicontoh oleh konseli. 

c) Menghapus hasil belajar yang tidak adaftif. 

d) Memperoleh tingkah laku yang lebih efektif. 

e) Mengatasi gangguan-gangguan keterampilan sosial, gangguan reaksi 

emosional dan pengandalian diri. 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bandura (Alwisol, 2004: 350), 

manfaat teknik modeling simbolis anatara lain : 

a) Menghambat dan menghilangkan atau mengurangi hambatan perilaku yang 

sudah ada dalam repertoar. 

b) Sebagai fasilitasi respons, perilaku yang dijadikan model dapat berfungsi 

sebagai pengingat atau isyarat bagi orang untuk melakukan perilaku yang 

sudah ada dalam repertoarnya. 

c) Membangkitkan rangsangan emosional. 

d) Symbolic modeling membentuk gambaran orang tentang realitas sosial diri 

dengan cara itu memotert berbagai hubungan manusia dan kegiatan yang 

mereka ikuti. 

Berdassarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat teknik 

modeling simbolis antara lain memberikan pengalaman belajar yang bsa dicontoh 

dari model simbolis tentang perencanaan karir, serta bermanfaat untuk 
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membentuk dan mengubah perilaku kognisi sosial dalam hal ini dapat membentuk 

minat siswa akan perencanaan karir sesuia model simbolis tentang perencanaan 

karir dibidang karir. 

2.6.7. Kelebihan dan Kelemahan Teknik Modeling Simbolis 

Teknik modeling simbolis memiliki banyak kelebihan. Menurut 

Komalasari, dkk ( 2001: 179). Kelebihan dari modeling penokohan simbolis 

adalah efisiensi, praktis, serta lebih menarik. Dalam penelitian yang dilakukan 

Muslikah (2012: 48) membuktikan bahwa setelah siswaa mendapat layanan 

penguasaan konten dengan teknik modeling simbolis, siswa mampu menunjukan 

perubahan yaitu dari siswa yang tidak memilki tujuan hidup jangka pendek 

menjadi memilki orietansi untuk sukses dan berani meniru tokoh idolanya di 

depan kelas. Dengan demikian teknik modeling simbolis memiliki kelebihan 

dalam meningkatkan perubahan siswa sesuia dengan tokoh yang disimbolkan 

dalam pembelajaran. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Russeld (Soli 

Abimanyu dan M.Thayeb Manrihu, 2001: 260) bahwa menggunakan pemain 

cartoon sebagai model untuk mengajr ketrampilan-keterampilan pembuatan 

keputusan pada anak. Lakon-lakon itu disajikan secara tertulis dan dalam rekaman 

kaset video. Cara ini ditempuh karena lebih murah dapat menjangkau klien dalam 

jumlah yang lebih besar. Konselor sekolah yang mengetahui banyak siswa yang 

keterampilannya mencari informasi kurang, konselor dapat mengembangkan satu 

rekaman yang dapat diguanakan oleh banyak siswa tersebut.  

Sementara kelemahan teknik modeling sombolik menurut Komalasari, dkk 

(2001: 179) anatara lain sebagai berikut : 
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a) Keberhasilan teknik modeling simbolik tergantung persepsi konseli terhadap 

model. Jika konseli tidak menaruh kepercayaan pada model, maka konseli 

akan kurang mencontoh tingkah laku model tersebut. Jika model kurang bias 

memerankan tingkah laku yang diharapkan, maka tujuan tingkah laku yang 

didapat konseli bias jadi kurang tepat. 

b) Bisa jadi konseli menganggap modeling ini sebagai keputusan tingkah laku 

yang harus ia lakukan. Sehingga konseli akhirnya begitu bisa mengadaptasi 

model tersebut sesuia dengan gayanya sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas kelebihan modeling simbolis adalah lebih 

murah dan dapat menjagkau siswa dalam jumlah yang lebih besar, efisien, praktis, 

serta lebih menarik dalam pembelajaran. Namun demikian, teknik modeling 

simbolis juga memiliki kelemahan yaitu keberhasilan yaitu keberhasilan teknik ini 

bergantung pada persepsi dan kemampuan konseli dalam mengadaptasi model 

simbolik. 

2.6.8. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Teknik Modeling Simbolis 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik modeling simbolis menurut 

Mochamad Nursalim (2013: 123) adalah sebagai berikut : 

a) Karakteristik klien (pengguna model simbolis) 

Dalam mengembangkan stategi modeling simbolis, hal pertama yang 

harus dipertimbangkan adalah karakteristik klien atau orang-orang yang akan 

menggunakan model.  
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b) Perilaku tujuan yang akan dimodelkan 

Setelah memahami karakteristik klien, hal kedua yang harus 

dipertimbangkan dan ditetapkan konselor adalah perilaku yang akan 

dimodelkan. Untuk mengetahui apakah suatu model atau serangkaian model 

tersebut bisa dikembangkan, konselor harus menyusun 3 pertanyaan yaitu: 

perilaku-perilaku apa yang dimodelkan?, apakah perilaku atau aktivitas itu 

harus terbagi daalam urutan kemampuan dari kurang kompleks ke yang 

kompleks?, dan bagaimana seharusnya kemampuan itu diatur?. 

c) Media  

Media merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menampilkan 

suatu model. Media ini dapat berupa media tulis seperti buku dan komik, serta 

media audio video. Pemilihan media ini bergantung pada tempat, dengan siapa 

dan bagaimana model itu akan digunakan. 

d) Isi tampilan atau presentasi 

Terdapat 5 hal yang harus termuat dalam naskah yang menggambarkan 

isi tampilan atau presentasi modeling simbolis, yaitu : 

1) Instruksi  

Instruksi merupakan hal yang memuat penjelasan singkat, yang 

akan membantu klien untuk mengenali prosedur pelaksanaan beserta 

komponen-komponen dari starategi yang akan digunakan. Instruksi juga 

dapat menggambarkan tipe dan model yang akan diperankan, misalnya 

konselor memberi tahu bahwa “orang yang akan anda lihat atau dengar 

serupa dengan dirimu”. 
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2) Modeling simbolis  

Modeling simbolis merupakan bagian yang menyajikan pola-pola 

perilaku secara terencana dan berurutan, yang didalamnya memuat 

gambaran tentang perilaku atau aktivitas yang dimodelkan serta dialog-

dialog modelnya. 

3) Praktek  

Pengaruh modeling simbolis dimungkinkan menjadi lebih besar 

jika penampilan model tersebut diikuti dengan kesempatan untuk praktek. 

Dalam modeling simbolis kesempatan bagi klien untuk mempraktekkan 

apa yang telah mereka baca, dengar atau lihat pada peragaan model harus 

ada. 

4) Umpan balik 

Setelah klien mempraktekkan dalam waktu yang cukup menandai, 

maka umpan balik perlu diberikan. Klien harus dilatih untuk mengulangi 

modeling dan mempraktikkan perilaku yang dirasakan masih sulit. 

5) Ringkasan  

Hal yang memuat tentang ringkasan dari apa yang dimodelkan dan 

apa pentingnya klien untuk memperoleh perilaku-perilaku tersebut. 

e) Uji coba  

Uji coba merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan modeling simbolis yang telah disusun. Uji 

coba ini dapat dilakukan pada teman sejawat atau kelompok sasaran. Beberapa 
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hal yang harus diuji cobakan meliputi penggunaan bahasa, urutan perilaku, 

model, waktu praktek dan umpan balik. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Soli Abimanyu dan M. Thayeb 

Manrihu (2001: 260) yang menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam mengembangkan prosedur teknik modeling simbolis sebagai berikut : 

1) Sifat-sifat dari pemakai  

Pertimbangan pertama dalam mengembangkan suatu model 

simbolis adalah menetukan sifat-sifat orang yang akan diberi treatmen 

dengan model ini. Sifat-sifat dari model simbolis hedaknya sama dengan 

orang-orang yang akan menggunakan prosedur itu. Konselor juga 

hendaknya mempertimbangkan darajat variasi sifat-sifat yang ada yang 

dimiliki oleh para pengguna model simbolis ini. Menentukan beberapa 

orang sebagai model (menggunakan multiple model) dapat membuat suatu 

model simbolis lebih berguna untuk klien yang bervariasi. Dalam beberapa 

hal klien-klien lama mungkin bisa menjadi model simbolis yang baik pada 

rekaman audio dan video. Misalnya menggunakan model bekas pecandu 

obat terlarang sebagai model untuk video. Model dalam setiap skenario 

memainkan sikap tiruan (yang dipelajari) yang sedang menampilkan 

sebagi keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tingkah laku tujuan. 

2) Tingkah laku-tingkah laku tujuan yang menjadi model 

Tingkah tujuan, atau apa yang menjadi model, hendaknya 

dispesifikasi. Konselor dapat mengembangkan seri-seri model seimbolis 

untuk memmusatkan pada tingkah laku-tingkah laku yang berbeda, atau 

pola tingkah laku yang kompleks dapat dipecah-pecah kedalam 
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keterampilan yang kurang kompleks. Misalnya menggunakan rekaman 

video model orangtua yang memainkan tingkah laku orangtua yang baik 

(yang membimbing, banyak main dengan anak-anak), dan tingkah laku 

yang kurang baik (kaku dan selalu mengkontrol) untuk melatih ibu-ibu. 

3) Media  

Model-model simbolis tertulis dapat melalui buku dalam bentuk 

contoh-contoh model, latihan praktis, dan umpan balik. Contoh-contoh 

model ini dapat berupa film, rekaman video atau audio atau pemuatan 

dalam rekaman slide. Pemilihan media penyampaian ini akan tergantung 

pada dimana, dengan siapa, dan bagaimana model simbolis itu akan  

diguanakan secara bebas disekolah, dilembaga-lembaga, atau dirumah. 

Model rekaman audio lebih murah dan serbaguna. Namun, dalam beberapa 

hal rekaman audio mungkintidak efektif karena tidak bisa dilihat. Model 

tertulis dapat sebagai suatu prosedur melalui penggambaran seseorang atau 

situasi yang sama terhadap klien dan tujuan yang dinginkan. 

4) Isi dan presentasi 

Tanpa memperhitungkan media yang digunakan untuk menggambarkan 

penyajian model itu, konselor hendaknya mengembangkan suatu strip 

untuk merefsikan isi modeling yang disajikan. Skrip tersebut meliputi : 

a) Instruksi-instrusi  

Instruksi hendaknya disertakan bagi setiap tingkah laku atau urutan 

tingkah laku yang didemonstrasikan. 
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b) Modeling 

Bagian berikutnya dari skrip hendaknya mencakup deskripsi 

tentang tingkah laku atau kegiatan yang ditiru dan kemungkinan dialog 

dari model yang memuat tingkah laku atau kegiatan yang menjadi 

tujuan itu. Bagian dari skrip ini hendaknya menyajikan pola-pola 

tingkah laku yang kompleks dalam urutan keterampilan yang 

terencana. 

c) Latihan 

Pengaruh lebih mudah dari modeling akan lebih besar jika 

penyajian tingkah laku yang menjadi model itu diikuti oleh 

kesempatan-kesempatan berlatih. Dalam modeling simbolis hendaknya 

dimungkinkan adanya kesempatan bagi klien untuk berlatih tentang 

apa yang baru mereka baca, dengar, atau lihat yang dikerjakan oleh 

model-model itu. 

d) Balikan 

Setelah klien diinstruksikan untuk berlatih dan waktu telah 

cukup, balikan dalam bentuk deskripsi tentang tingkah laku atau 

aktivitas  hendaknya dilakukan. Klien hendaknya diinstruksikan untuk 

mengulang modeling itu dan mempraktekkannya lagi jika balikan 

menunjukan adanya masalah. 

e) Ringkasan  

Pada kesimpulan dari skenario atau seri-seri tertentu, skrip 

hendaknya mencakup suatu ringkasan tentang apa yang telah ditiru dan 

pentingnya bagi klien menguasi tingkah laku ini. 
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f) Testing lapangan dari model itu 

Mengecek skrip sebelum membuat model simbolis adalah suatu 

cara yang baik. Konselor dapat melakukan tes lapangan skrip dengan 

beberapa oaring atau teman dari sasaran atau kelompok klien. 

Bahasanya, urutannya, modelnya, waktu latihannya dan balikan, 

hendaknya diuji oleh pemakai sebelum model simbolis akhir 

ditetapkan untuk digunakan jika memungkinkan program percontohan 

hendaknya direncanakan  bagi pengguanaan dari model simbolis itu. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas dapat 

disimpulakan bhawa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik 

modeling simbolis yaitu sifat-sifat (karakteristik) dari pemakai yang 

akan menggunakan model itu, tingkah laku-tingkah laku tujuan yang 

menjadi model atau yang didemonstrasikan, media yang digunakan, isi 

tampilan, atau presentasi dan testing lapangan. Dengan memperhatikan 

hal-hal tersebut, maka penerapan teknik modeling simbolis menjadi 

lebih efektif sesuai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2.6.9. Langkah-Langkah Teknik Modeling Simbolis 

Lagkah-langkah teknik modeling simbolis menurut Corey (dalam 

Komalasari, dkk, 2011: 180) terbagi menjadi lima langkah sebgai berikut : 

a) Rasional  

Pada tahap ini konselor memberikan penjelasan atau uraian singkat 

tentang tujuan, prosedur, dan komponen-komponen strategi yang akan digunakan 

dalam proses memberikan layanan bimbingan. 
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b) Memberi Contoh  

Pada tahap ini konselor memberikan contoh kepada klien berupa model 

yang disajikan dalam bentuk video atau media lainnya, dimana perilaku model 

yang akan diperhatiakn telah disetting untuk ditiru oleh klien. 

c) Praktek/ latihan 

Pada tahap ini, klien akan diminta untuk mempraktekkan setelah ia 

memamhami perilaku model yang telah disaksikan. Biasanya praktik atau latihan 

ini mengikuti suatu urutan yang telah disusun. Dalam hal ini konselor dapat 

menggunakan 3 kriteria ysng ditunjukan oleh Lazarus untuk menetukan 

keberhasilan latihan, yaitu : 

1) Klien mampu melakukan respon tanpa persaan cemas. 

2) Sikap/perilaku klien secara umum mendukung kata-katanya. 

3) Kata-kata atau tindakan klien tampak wajar dan masuk akal. 

4) Pekerjaan rumah  

Pada tahap ini konselor memberikan pekerjaan rumah kepada klien yang 

berisi tentang 6 komponen yaitu : apa yang akan dikerjakan oleh klien, kapan 

perilaku itu harus dilakukan, diamana tingkah laku tersebut dilakukan, bagaimana 

mencatat tingkah laku tersebut, dan membawa hasil pekerjaan rumah kepertemuan 

selanjutnaya. 

a) Evaluasi 

Pada tahap ini konselor bersamadengan konseli mengevaluasi apa saja 

yang telah dilakukan, serta kemajuan apa saja yang telah dirasakan konseli selama 



54 
 

 

 

proses pemberian layanan. Selain itu, konselor juga harus memberikan menurut 

Mochamad Nursalim  (2013: 122) terdiri dari 4 tahap yaitu sebagai berikut : 

1) Tahap atensi, dalam belajar melalui pengamatan seseorang memberi perhatian 

atau atensi pada suatu model. 

2) Tahap retensi, untuk dapat meniru perilaku suatu model seseorang harus 

mengingat perilaku yang diamati. 

3) Tahap reproduksi, Pada tahap ini model dapat melihat apakah komponen-

komponen suatu urutan perilaku telah dikuasi oleh pengamat. Agar seseorang 

dapat memproduksi perilaku latihan berulang kali. 

4) Tahap motivasi dan penguatan 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah teknik modeling juga perlu melaksanakan tahap atensi, retensi, 

reproduksi serta tahap motivasi dan penguatan. 

 

2.7. Media Video 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harifiah berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa 

arab, metode yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepenerima pesan menurut Azhar Arsyad (2013 : 3). Hamidjojo dan Latuheru 

(Azhar Arsyad 2011 : 4) mengemukakan bahwa media sebagai bentuk perantara 

yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan 

atau pendapat, sehingga ide, gagasan tau pendapat yang dikemukakan itu sampai 

kepada penerima yang dituju. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari 

Romiszowski (Basuki Wibawa Dan Farida Mukti,1991 : 8) media adalah 
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pembawa pesan berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang atau 

benda) kepada penerima pesan.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa media 

pembelajaran adalah segalabsesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Media 

pembelajaran sebagai suatu alat bantu dalam proses belajar dan pembelajaran 

adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipunggkiri keberadaannya. Guru sadar 

bahwa tanpa bantuan media, maka materi pembelajaran sukar untuk dimengaerti 

dan dipahami oleh siswa, terutama pembelajaran yang rumit dan kompleks. Setiap 

materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi 

ada bahan pembelajaran yang memerlulakn media pembelajaran. Materi 

pembelajaran yang mempunyai tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar 

dipahami oleh siswa, apalagi siswa yang kurang menyukai materi pembelajaran 

yang disampaikan. 

Seiring berkembangnya teknologi, muncullah berbagai macam bahan ajar 

baru yang semakin canggih, mulai dari berkembangnya bentuk bahan ajar cetak, 

lalu merambah ke bahan ajar audio, hingga bahan ajar audio-video. Ini semua 

menunjukan bahwa bentuk bahan ajar selalu mengikuti perkembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Webster (Azhar 

Arsyad, 2011 : 5) Teknologi merupakan suatu perluasan konsep media, dimana 

teknologi bukan sekedar benda, alat, bahan, atau perkakas tetapi tersimpul pula 

sikap, perbuatan, organisasi, dan manajeman yang berhubungan dengan 
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penerapan ilmu. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses 

belajar adalah percetakan yang bekerja atas prinsip mekanis. Kemudian lahir 

teknologi audio-visual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis 

untuk tujuan pembelajaran. Pengajaran dengan menggunakan audio-visual 

bercirikan adanya pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin 

proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual lebar. Jadi, pengajaran melalui 

audio-visual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapanna melalui 

pandangan dan pendengaran. Teknologi audio-visual yang sering digunakan 

dalam pembelajaran adalah film, slide, dan video.  

2.7.1. Pengertian Video 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, video merupakan rekaman 

gambar hidupp atau program televise untuk ditayangkan lewat pesawat televise, 

atau dengan kata lain video merupakan tayangan gamabar bergerak yang disertai 

dengan suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa latin video-vidivisum yang 

artinya melihat (mempunyai daya penglihatan); dapat melihat. Media video 

merupakan salah satu jenis media audio visual. Media audio visual adalah media 

yang mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media audio 

visual merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

menyimak. Media ini dapat menambah minat siswa dalam belajar karena siswa 

dalam belajar karena siswa dapat menyimak sekaligus melihat gambar.  

Azhar Arsyad (2011: 49) menyatakan bahwa video merupakan gambar-

gambar dalam frame, di mana frame diproyeksi melaui lensa proyektor secara 

mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Dari pengertian diatas dapat 
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disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual yang 

dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuia. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan 

suara memberikan daya tarik sendiri. Video dapat menyajikan informasi, 

memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan 

keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap. 

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

video merupakan salah satu jenis audio-visual dan dapat mengambarkan suatu 

objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. 

Video manyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang 

rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap. 

2.7.2. Tujuan Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran 

Ronal Anderson, (1987: 10) mengemukakan tentang beberapa tujuan dari 

pembelajaran menggunakan video yaitu mencakup tujuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ketiga tujuan ini dijelaskan sebagai berikut :  

a. Tujuan kognitif  

1) Dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang menyangkut 

keamampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan 

berupa gerak dan sensasi. 

2) Dapat mempertunjukan serangkaian gambar diam tanpa suara 

sebagaimana media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis.  
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3) Video dapat digunakan untuk menunjukan contoh cara bersikap, atau 

berbuat dalam suatu penampilan, khususnya menyangkut interaksi 

manusiawi. 

b. Tujuan Afektif  

Dengan menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi media 

yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. 

c. Tujuan Psikomotorik  

1) Video merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh 

keterampilan yang menyangkut gerak. Dengan alat ini diperjelas baik 

dengan cara memperlambat ataupun mempercepat gerakan yang 

ditampilkan. 

2) Melalui video siswa langsung mendapat umpan balik secara visual 

terhadap kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilan 

yang menyangkut gerakan tadi. 

Melihat beberapa tujuan yang dipaparkan diatas, sangatlah jelas peran 

video dalam pembelajaran. Video juga bisa dimanfaatkan untuk hamper semua 

topik, model-model pembelajaran, dan setiap ranah: kognitif, afektif, 

psikomotorik.  Pada ranah kognitif, siswa dapat mengobservasi rekreasi dramatis 

dari kejadian sejarah masa lalu dan rekaman actual dari peristiwa terkini. Selain 

itu dengan melihat video, setelah atau sebelum membaca dapat memperkuat 

pemahaman siswa dengan apa yang ditampilkan lewat video tersebut. Pada ranah 

afektif, video dapat memperkuat siswa dalam merasakan unsur emosi dan 

penyikapan dari pembelajaran yang afektif. Pada ranah psikomotorik, video 
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memiliki keunggulan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu bekerja, video 

merekam kegiatan motoric/gerak dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengamati dan mengevaluasi kembali kegiatan tersebut. 

Sebagai bahan ajar non cetak, video kaya akan informasi untuk 

diinformasikan dalam proses pembelajaran dapat sampai ke peserta didik secara 

langsung. Selain itu, video menambah dimensi baru dalam pembelajaran, peserta 

didik tidak hanya melihat gambar dari bahan ajar cetak dsn suara dari program 

audio, tetapi di dalam video pserta didik bisa memperoleh keduanya, yaitu gambar 

bergerak beserta suara yang menyertainya. 

2.7.3. Manfaat Penggunaan Media Video 

Manfaat media video menurut Andi Prastowo (2012: 302), antara lain : 

a. Memberikan pengalaman kepada peserta didik, 

b. Memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa 

dilihat. 

c. Menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. 

d. Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu 

keadaan tertentu, dan 

e. Menampilkan prensantasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang 

memicu diskusi peserta didik, 

Berdasarkan penjelasan di atas, keberadaan media video sangat tidak 

disangsikan di dalam kelas. Dengan video siswa dapat dimenyaksikan suatu 

peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung, berbahaya, maupun 

peristiwa langsung ke dalam kelas. Dengan media video dapat menumbuhkan 
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serta memotivasi siswa untuk dapat mengingat kembali apa yang sudah 

disampaikan dari video yang ditayangkan.  

2.7.4. Kelebihan dan Kelemahan Media Video 

a. Kelebihan dan keterbatasan Media Video menurut Daryanto 

Menurut Daryanto (2011: 79), mengembangkan beberapa kelebihan 

penggunaan video, anatara lain : 

1) Video menambah suatu dimensi dalam pembelajaran, vodeo menyajikan 

gambar bergerak kepada siswa disamping suara yang menyertainya. 

2) Video dapat memberikan suatu fenomena yang sulit untuk dilihat secara 

nyata. 

Sedangkan kekurangannya, antara lain : 

a) Opposition  

Pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan 

penonton dalam menafsirkan gamabar yang dilihatnya. 

1) Materi pendukung  

Video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang 

ada di dalamnya. 

2) Material pendukung 

Video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang 

ada dalamnya. 

b. Kelebihan dan kelemahan Video menurut Anderson 

Menurut Ronald Anderson (1987) media video memiliki kelebihan anatara 

lain : 
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1) Dengan menggunakan video (disertai suara atau tidak), kita dapat menunjukan 

kembali gerakan tertentu. 

2) Dengan menggunakan efek tertentu dapat memperkokoh baik proses belajar 

maupun nilai hiburan dari penyajian itu. 

3) Dengan video siswa dapat belajar secara mandiri. 

Sedangkan keterbatasan penggunaan media video, antara lain : 

1) Layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton, kecuali jaringan 

monitor  dan system proyeksi video diperbanyak. 

2) Ketika akan digunakan, peralatan video harus sudah tersedia di tempat 

pengguanaan. 

3) Sifat komonikasinya bersifat satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian 

bentuk umpan balik yang lain. 

Sebuah media pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, begitu juga denga media video. Dalam penayangan video tidak 

dapat berdiri sendiri, media video ini membutuhkan alat pendukung seperti LCD 

untuk memproyeksikan gambar maupun speaker aktif untuk menampilkan suara 

agar terdengar jelas. Sifat komunikasi dalam penggunaan media video hanya 

bersifat satu arah, siswa hanya memperhatikan media video, hal inilah yang perlu 

diperhatikan oleh guru. Karena video bersifat dapat diulang-ulang maupun 

diperhatikan, maka guru bisa mengajak berkomunikasi dengan iswa tentang 

isi/pesan dari video yang dilihat, maupun Tanya jawab tentang video yang 

disimak. Jadi komunikasi tersebut tidak hanya satu arah. 
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2.8. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Pandi (2017) tentang layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik modeling simbolis untuk meningkatkan tanggung jawab 

dalam belajar  Siswa SMA Isen Mulang Palangka Raya, namun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Perbedaannya dalam 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada pendekatan penelitian, 

lokasi, dan bidang kajiannya. Persamaan dalam penelitian ini  sama-sama 

menggunakan metode modeling simbolis sebagai media dalam penelitian. 

 

2.9. Kerangka Berpikir 

Pemberian teknik modeling simbolis dalam perencanaan karier siswa 

menjadikan siswa memahami atau menilai dirinya sendiri terhadap apa yang ia 

lakukan sekarang, sehingga siswa dapat merencanakan suatu tindakan yang akan 

datang dengan menerima tanggung jawabnya terhadap perilakunya sendiri dan 

bertindak matang untuk mengubah perilakunya. Siswa mulai dapat memotivasi 

dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuan,bakat, minat serta potensi yang 

ada pada diri siswa. 

 

 

 

 

 

Bimbingan Karir Perencanaan Karir 

 

Modeling simbolis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

permasalahan berhubungan dengan perencanaan karir seseorang melalui bakat, 

minat, potensi, prestasi dan kepribadian yang dimilki masing-masing orang 

bergantung pada pengamatan. Menurut  Moleong (2011 : 6) dalam buku bahwa : 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek panelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tndakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dengan memanfaatkan metode alamiah. 

Sedangkan definisi pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011 : 9) 

Pendekatan kualitatif adalah metode yang berdasarkan filsafat postpositiveme, 

sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi 

(gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan seacra utuh kepada subjek penelitaian 

dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam 

penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraika dalam bentuk kata-kata
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yang tertulis terhadap data-data yang diperoleh  dan dalam pendekatan ini lebih 

menekan makna daripada generalisasi. 

Menurut Nasution (2003 : 5) dalam buku metode penelitian kualitatif  

bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam 

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa 

dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Adanya definisi diatas menjelaskan 

bahwa pendekatan kualitatif  yaitu pendekatan yang dilakukan dalm suatu objek 

alamiah atau natural, melihat objek senatural mungkin apa adanya dan 

menyeluruh. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila 

dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Sugiyono (2010 :35-37) 

1) Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin 

malah masih gelap. 

2) Untuk memhami makna dibalik data yang tampak. 

3) Untuk memahami interaksi sosial. 

4) Untuk memahami perasaan orang. 

5) Untuk mengembangkan teori. 

6) Untuk memastikan kebenaran data. 

7) Meneliti sejarah perkenbanagan. 

Dengan berbagai pendapat para ahli diatas, penulis memandang penelitian 

kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. 

Karena peneliti ini sangat memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan 

yang akan penulis teliti secara mendalam. 
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3.1.2. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Menurut Poewandari 

(2001) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam dan khusus atas segala fenomena serta untuk dapat memahami 

manusia dalam manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai makhluk subjektif, 

maka pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling sesuai untuk 

digunakan. Data yang terkumpul dipelajari sebagai satu kesatuan yang tujuannya 

dalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang 

diteliti. 

 

3.2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran secara langsung peneliti sangat penting dalam penelitian 

kualitaif agar informasi yang didapatkan benar-benar relevan dengan tujuan 

penelitian dan peneliti dapat mempertanggung jawabkan keabsahan data yang 

diperoleh. Selain itu juga peneliti dapat membangun hubungan baik dengan 

subjek penelitian, sehingga data yang diambil semakin baik dan penelitian ini 

menghasilkan loparan yang sesuai dengan kondisi lapanagn. 

 

3.3. Lokasi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Palangka Raya, tepatnya di jalan 

Letkol Seth Adji Palangka Raya. Peneliti memilih lokasi tersebut karena 

berhubungan tempat Peneliti melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 

dan itulah yang menyebabkan peneliti tertarik melakukan penelitian dilokasi 

tersebut. Dan penelitian ini dilakukan disekolah subjek penelitian. 
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3.4. Sumber Data 

a) Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh tidak hanya dari subjek peneliti 

itu sendiri tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain seperti guru mata pelajaran, 

guru bimbingan dan konseling, serta teman sebaya subjek. 

b) Karakteristik Subjek Penelitian  

Pengambilan subjek dalam peneitian dilakukan secara Purpossive 

Sampling, yaitu penentuan subjek diambil sesuai dengan karakteristik yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Karakteristik tersebut adalah anak usia 

Remaja yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama yang 

dimana kebingungan dalam perencanaan tentang karier yang sedang dihadapi dan 

perencanaan karier untuk masa depan. 

c) Jumlah Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjek yang diambil peneliti berjumlah 5 orang yang 

sedang kebingungan dalam melakukan perencanaan karier untuk masa depan. 

Adapun subjek dapat ditarik peneliti secara acak terkhusus pada kelas VIII di 

SMP Negeri 6 Palangka Raya. 

 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

3.5.1. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri, yaitu Yulia Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan 

Konseling tahun 2014 Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Palangka Raya. Dimana peneliti akan terjun ke lapangan 
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sendiri, baik pada grad tour, tahap focused and selection, melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. 

Menurut Nasution (1988) peneliti sebagai instrument penelitian serasi 

utnuk meneliti serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari 

lingkunagn yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti. 

b) Peneliti sebagi alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan 

dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

c) Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada instrumen berupa test atau 

angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 

d) Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan 

pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, 

menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 

e) Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia 

dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan 

arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika. 

f) Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai 

balikan untuk memperoleh penegasan perubahan, perbaikan, atau pelakan. 

g) Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang bersifat 

kuantitatif yang diutamakan adalah respons yang dapat dikuantifikasi agar 

dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak 

dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrument, respons yang lain daripada 
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yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat 

kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.  

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1. Observasi  

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Ngalim Purwanto,1985). 

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti. 

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa observasi merupakan salah satu 

metode pengumpulan data dimana peneliti melihat mengamati secara visual 

sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Apaabila 

orang yang melakukan observasi subyektifitasnya sangat tinggi, hal ini akurasi 

data sangat terganggu, sehingga harus diadakan lebih dari satu orang yang 

melakukan observasi dalam satu fenomena, dan bisa diukur reliabilitas antar 

observer/reliabilitas antar rater. Observasi sebagai teknik pengambilan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaiitu 
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wawancara dan angket. Kalau wawancara dan angket selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek 

alam yang lain. 

Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi, pangamatan secara 

umum mengenai hal-hal yang sekitarnya ada kaitannya dengan masalahyang 

diteliti, setelah dimulai dengan mengidetifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat 

perhatian, kemudian dilakuakn pembatasan objek pengamatan dan dilakukan 

pencatatan. 

3.6.2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee atau informant) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara dalam penelitian kualitatif, pihak yang mewawancarai bisa 

lebih dari satu orang sangat tergantung pada kebutuhan. Maksud mengadakan 

wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lincoln & Guba (1985:266), anatara lain: 

a) Mengkonstruksi, mengenal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. 

b) Merekonstruksi,  yaitu menceritakan ulang berbagai kejadian dimasa lampau, 

sehingga seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi; merekonstruksi bisa juga 

dimaknai, menyusun kembali berbagai informasi dan berbagi informan, 

sehingga menjadi suatu cerita utuh mengenai suatu proses, kejadian, dan 

lainnya. 
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c) Memverifikasi,  mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); memverifikasi 

juga bisa diartikan sebgai upaya, mrngubah dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti. 

Ada beberapa jenis pembagian wawancara menurut Guba & Lincoln 

(1981) yaitu : 

a) Wawancara oleh tim atau panel, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

terhadap seorang yang diwawancarai. Di pihaklain, seorangpewawancara 

dapat saja memperhadapkan dua orang atau lebih yang diwawancarai 

sekaligus yang di namakan panel. 

b) Wawancara tertutup dan wawancara terbuka (Convert and overt) pada 

wawancara tertutup yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari 

bahwa mereka diwawacarai. Mereka tidak mengeatahui tujuan wawancara. 

Cara demikian tidak terlalu sesuai dengan penelitian kualitatif yang biasanya 

berpandangna terbuka. Cara ini mempunyai kelebihan, mudah, praktis, dan 

tidak harus bertele-tele untuk melakukan pendekatan atau menjelaskan 

maksud dan tujuannya wawancara. Hal ini sangat mungkin dilakukan ketika 

peneliti sudah lama berada di lokasi penelitian, sehingga tidak perlu lagi 

menjelaskan maksud keberadaannya di lokasi penelitian, setiap saat hendak 

melakukan wawancara. 

c) Wawancara riwayat secara lisan, jenis ini adalah wawancara terhadap orang-

orang yang pernah membuat sejarah atau yang membuat karya ilmiah, sosial, 

pembangunan, perdamamian, dan sebagainya. Maksud wawancara ini ialah 
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untuk mengunkapkan riwayat hidup, pekerjaannya, kesenanngannya, 

ketekunannya, peragaulannya, dan lain-lain. Wawancara seamacam ini 

dilakukan sedemikian rupa sehingga si yang di wawancarai berbicara terus-

menerus, sedanngakan pewawancara mendengarkan dengan baik diselingi 

dengan sekali-kali mengajukan pertanyaan. 

d) Wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur, wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini bertujuan mencari 

jawaban hipotesis. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun secara ketat.  

Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancra yang berbeda 

dengan wawancara terstruktur. Cirinya kurang tertata dengan baik, baik 

urutannya, temannya, maupun caranya. Wawancara semacam ini digunakan 

untuk menemukan informasi yang sulit untuk digali. 

Kisi-kisi Pedoman wawancara tentang perencanaan karir, yang diambil 

dari, indikator Indikator perencanaan karir yang telah diutarakan oleh Krumboltz 

kemudian dikembangkan Suherman (2009; 116) aspek perencanaan karir terdiri 

dari indikator-indikator sebagai berikut : 1) mempelajari informasi karir; 

mengikuti pendidikan 2) dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah 

tamat dari sekolah; 3) mengetahui cara dan kesempatan memasuki karier yang 

diinginkan. 

3.6.3. Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara pergumpulan data yang menghasilkan 

catatatn-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 
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akan diperolaeh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode 

ini mengambil data yang sudah seperti: provinpinsi dalam angka, kabupaten/kota 

dalam angka , monografi desa, indek prestasi mahasisiwa, jumlah siswa, prestasi 

ekstra kurikuler siswa, jumlah anak, pendapatan keluarga, luas tanah, jumlah 

penduduk, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

sudah tersedia dalam catatan dokumen.  Dalam penelitian sosial, fungsi data yang 

berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

perlengkapan bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

mendalam. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) dalam buku teknik analisis data kualitatif 

mengemukakan bahwa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion 

drawing/verification (Sugiyono, 2007). 

Proses analisis data atau langkah-langkah analisis data untuk penelitian 

kualitatif dalam pengumpulan datanya, yaitu: 

a) Dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagi sumber, seperti 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi, foto, video, dan sebagainya. 
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b) Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi 

(abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.) 

c) Untuk menganalisa data hasil penelitian ini digunakan metode deskriptf 

kualitatif, yaitu setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, 

kemudian disusun dan diklarifikasikan, selanjutnya dianalisa dan 

diinterpretasikan dengan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan 

objek-objek penelitian disaat penelitian dilakukan, sehingga dapat diambil 

kesimpulan yang proposional dan logis. 

d) Dalam melakukan metode analisis di atas digunakan dengan pola berpikir 

yaitu: induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 

khusus tersebut ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum. Metode ini 

digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari objek di lapangan, 

kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan. 

e) Analisa dengan triangulasi yaitu membandigkan data yang didapat dengan 

membandingkan data dan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatakan di dapan umum dengan apa yang di 

katakana secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu, membandigkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 

perspektif orang lain. 
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Bagan Teknik Analisis Data 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.8. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, penelitian 

menggunakan uji kredibilitas data. 

3.8.1. Uji Kredibilitas Data 

3.8.2. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangna pengamatan, peneliti akan kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan atau wawancara lagi dangan Guru BK dan siswa (klien) 

yang menjadi sumber data. Dengan perpanjangan pengamatan ini juga berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin 

akrab (tidak adaa jarak lagi), semakin dekat, semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga informasi yang diadap menjadi lebih banyak dan bermanfaat. Selain itu, 

peneliti juga mengecek data yang sudah ada. Apakah data yang didapat itu sudah 

benar atau kurang.  

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

 

a 

 

Penyajian Data 

Verifikasi/ Penarikan 

Kesimpulan  
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3.8.3. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti akan mengecek 

atau meneliti kembali data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Dalam hal 

ini peneliti selalu membaca berbagai buku referensi yang berkaitan dengan 

penelitian dan melihat kembali dokumen-dokumen terkait yang terkait dengan 

data tersebut. 

3.8.4. Trianggulasi  

Peneliti akan mengecek semua data yang telah terkumpul, baik itu data 

observasi, wawancara, dokumentasi. Semua data yang ada ini di periksa kembali 

untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam menganalisinya. 

3.8.5. Diskusi dengan  Teman/Dosen Pembimbing 

Agar data yang didapat lebih akurat, maka di dalam menganalisis peneliti 

saling berdiskusi dengan teman sesame mahasiswa dan kepada dosen pembimbing 

juga untuk mendapatkan analisis yang tepat. 

3.8.6. Analisis Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

pnelitian hingga saat tertentu. Dalam hal ini peneliti mencari data yang berbeda 

bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika ada perbedaan data 

atau pertentangan, maka peneliti akan meninjau kembali sampai data tersebut 

menjadi kredibel. 
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3.8.7. Member Check 

Memberi check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi. Tujuan dari member check adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data 

(siswa dan guru BK). Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data 

tersebut valid sehingga semakin kredibel/dipercaya. Setelah data disepakati 

bersama, maka para pemberi data diminta untuk menandatangani supaya lebih 

otentik selain itu sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan member check. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Gambaran Umum Latar Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Palangka Raya, pada 4 

peserta didik SMP Negeri 6 Palangka Raya. SMP Negeri 6 Palangka Raya terletak 

di JL. Letkol Seth Adji Palangka Raya Kota Palangka Raya. Dilihat dari letak 

geografisnya, sekolah ini sangat strategis, karena letaknya berada di tengah kota 

di daerah keramaian. Berdasarkan rencana yang rencana yang sudah ditetapkan 

bahwa lokasi penelitian di laksanakan di SMP Negeri 6 Palangka Raya. Penelitian 

ini selain dijelaskan teori-teori yang sudah di jelaskan tentang metode-metode 

penelitian sebagai pertanggungjawaban terhadap metodologi penelitian yang 

dilaksanakan. 

Adapun beberapa pertimbangan dilaksanakan penelitian di SMP Negeri 6 

Palangka Raya adalah sebagai berikut. 

a) Pemilihan tempat untuk penelitian ini didasarkan pada alasan yang bersifat 

praktis dan efisien. Praktis artinya artinya relatif mudah dilaksanakan. Efisien 

berarti penggunaan waktu, tenaga, dan biaya relative sedikit. 

b) Data-data mudah didapat. 

c) Munculnya respon baik dari guru, kepala sekolah, dan siswa untuk membantu 

dilaksankannya penelitian. 
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d) Penulis atau peneliti yang menjadi subjek penelitian (mahasiswa ppl 

konseling) juga sedang melaksanakan PPL Konseling di SMP Negeri 6 

Palangka Raya. 

Visi dan Misi SMP Negeri 6 Palangka Raya. 

A. Visi 

Unggul dalam mutu berlandaskan imtag dan iptek, berwawasan   

lingkungan serta berakhlatul karimah. 

B. Misi 

1) Menanamkan karakter jujur, disiplin, toleran, dan kepedulian sosial. 

2) Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dengan 

pendekatan SAINTIFIK dan Bimbingan Konseling. 

3) Menanamkan budaya hidup sehat dan peduli lingkungan. 

4) Meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan formal, pembinaan, 

dan sertifikasi guru. 

5) Menjalin kerja sama yang harmonis antar sekolah, lingkungan masyarakat, 

dan dunia usaha.  

Adapun Hasil observasi lingkungan yang dilakukan di SMP Negeri 6 

Palangka Raya sebagai berikut : 

A. Keadaan Fisik Sekolah 

1. Luas Tanah   : 23.450m2 / SHM 

2. Jumlah ruang kelas  : 28 ruangan 

3. Ukuran ruang kelas  : 1.197 m2 

4. Bangunan lain yang ada 
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Sarana Pendidikan / Gedung dan Ruang 

 

No 

 

Nama 

 

Jumlah 

Kondisi  

Keterangan  Baik  R.Ringan  R.Berat 

1. Ruang Belajar 25 13 10 2 SMPN 6 

2. Ruang Belajar 3  3  SMP Terbuka 

3. Ruang Kepala 

Sekolah 

1  √   

4. RUANG Tata Usaha 1  √   

5. Ruang Guru 1  √   

6. Ruang Laboratorium 

IPA 

1 √    

7. Ruang LAB Bahasa 1 √    

8. Ruang Multimedia 1     

9. Ruang Perpustakaan 1   √  

10. Gudang  1     

11. Ruang BK/BP 1  √   

12. Ruang OSIS,PMR 1 √    

13. Ruang UKS 1 √    

14. Ruang Keterampilan 1  √   

15 Ruang Lab.TIK   √   

16. Musholla 1 √    

17. WC Kepala Sekolah 1  √   

18. WC Guru dan 

Pegawai 

1   √  

19. WC Siswa 7   √  

20. Kantin Sekolah 5 √    

21 Pos Satpam 1  √   

22. Parkir Sepeda Siswa 2   √  

 

Lapangan olah raga (jenis dan ukuran) 

Prasarana Belajar / Ekstrakurikuler 

No 
Nama Ruang, 

Kegiatan/Alat 
Jumlah 

Kondisi 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Olahraga  6 5 1  

 1. Sepak Bola 

2. Basket  

3. Volley Ball 

4. Takraw  

5. Tenis Meja  

6. Bulu Tangkis  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√  
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2. Alat Drum Band 1 Set √   

3. Alat Lab Bahasa 1 √   

4. Komputer     

 1. Lab.Komputer 

2. Ruang Guru 

3. Ruang TU 

 

2 

3 

 

√ 

2 

  

5. TV 5 √   

6. LCD 5 √   

7. Laptop  1 √   

8. Perpustakaan    

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 1. Buku Paket 

2. Buku Bacaan 

3. Buku Refrensi 

 

B. Keadaan lingkungan sekolah 

1. Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah 

- Pemukiman warga 

- Lahan kosong 

- Pagar sekolah (keliling tembok dan besi) 

2. Kondisi lingkungan sekolah 

Baik, bersih,terawatt dan mendukung kegiatan proses belajar mengajar. 

C. Fasilitas sekolah 

1. Perpustakaan :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

2. Ruang kepala sekolah :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

3. Lain-lain 

a. Ruang Kepala Sekolah :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

b. Ruang tata usaha :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

c. Ruang guru :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

d. Ruang Satpam :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

e. Musholla :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 
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f. Kantin :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

g. Ruang UKS :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

h. Kamar Kecil Siswa :  Beton,2ruangan,dalam kondisi baik 

i. Kamar Kecil Guru :  Beton,1ruangan,dalam kondisi baik 

a) Penggunaan sekolah 

1. Jumlah sekolah yang menggunakan bangunan  :  2 sekolah 

2. Jumlah shift setiap hari :  Dua (pagi dan siang) 

b) Guru dan siswa  

a. Jumlah guru :  58  orang 

b. Jumlah kelas  :  28 kelas 

c. Jumlah siswa per kelas :  27-31 0rang 

d. Jumlah siswa seluruhnya :  831 orang 

D. Jumlah Peserta Didik 

Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2019/2020 seluruhnya berjumlah 

831 orang. Peserta didik di kelas VII sebanyak 9 kelas, Kelas VII-1 – VII-9. 

Peserta didik pada kelas VIII sebannyak 9 kelas. Peserta didik di kelas IX 

sebanyak 9 kelas. Peserta didik 85 persen berasal dari kota Palangka  

E. Struktur Organisasi Sekolah 

Struktur Organisasi SMP Negeri 6 Palangka Raya, meliputi : 

1) Kepala Sekolah 

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan dan administrasi 

sekolah, dan juga sebagai perencana, pengorganisasian, pengawas, dan 

pengevaluasian seluruh proses pendidikan. 
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2) Wakil kepala sekolah bagian Kurikulum 

Membantu dan mewakili kepala sekolah dalam melaksanakan tugas yang 

berhubungan dengan kurikulum. 

3) Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan  

Membantu dan mewakili kepala sekolah dalam melaksanakan tugas yang 

berhubungan dengan siswa. 

4) Koordinator Tata Usaha 

Membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan 

administrasi kepagawaian, siswa mengurus administrasi keuangan, perpustakaan, 

dan investarisasi proses belajar mengajar di sekolah. 

5) Petugas BK 

Memberikan bimbingan dan layananan terhadap siswa yang mempunyai 

kesulitan dan permasalahan dalam bidang pribadi, belajar, sosial dan karier. 

6) Wali Kelas  

Bertanggung jawab mengelola kelas dan mengkoordinator kegiatan yang 

berlangsung dikelas. 

7) Dewan Guru 

Bertanggung jawab membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. 

8) Siswa  

Belajar dan melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru, sehingga 

proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. 
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4.1.2. Paparan Data Penelitian 

a. Sub Fokus 1 

1. Hasil Observasi  

Penelitian ini mengunakan observasi partisipan sebagai teknik 

pengumpulan data dimana peneliti langsung mengamati secara langsung 

sehingga peneliti dapat secara nyata dan jelas melihat perubahan tingkah 

laku individu. Observasi akan dilakukan kepada 5 (empat) peserta didik 

yang diamati oleh peneliti yaitu bagaimana siswa mempelajari informasi 

karier, berpartisifasi  dalam kegiatan ekstrakulikuler, dapat merenacanakan 

apa yang dilakukan setelah tamat dari sekolah, dan mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier. 

Berikut paparan mengenai perenacanaa karier pada peserta didik 

SMP Negeri 6 Palangka Raya dapat kita lihat pada lembar pengamatan 

dibawah ini : 
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 Nama  : AE 

 Pekerjaan  : Siswa SMP Negeri 6 Palangka 

Tanggal  : 25 Juli 2019 

Tempat  : Ruang Kelas 

Pukul  : 08.00 WIB – Selesai. 

1. Hasil Observasi I 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1.   

 

Mempelajari informasi karier. 

 

Siswa tidak memperhatikan penayangan 

video yang diberikan peneliti tentang 

pengenalan dunia kerja sejak dini. Siswa 

sering juga keluar masuk minta izin dengan 

alasan ke toilet saat penayangan video. 

2.  

Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

siswa masih kurang mampu untuk 

merencanakan apa yang dilakukan setelah 

tamat dari sekolah. Dilihat dari terlihat 

masih kebingungan dalam memberikan 

jawaban saat ditanya mengenai penayangan 

video yang sudah ditayangkan. 

3. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa kurang bersemangat mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler. 

4. Mengetahui cara dan kesempatan 

memasuki karier yang di inginkan. 

Siswa masih terlihat kebinggungan dalam 

mencari informasi untuk memasuki karier 

yang di inginkan. 
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Nama   : AE 

Pekerjaan   : Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal      : 25 Juli 2019 

Tempat      : Ruang Kelas 

Pukul         :  10.00 WIB 

2. Hasil observasi II 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa terlihat tidak aktif mempelajari 

informasi karier yang diberikan oleh 

peneliti. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat aktif untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler disekolah. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa juga cenderung terlihat binggung 

akan merencanakan kariernya kedepan. 

4. Mengetahui cara dan kesempatan 

memasuki karier yang di 

inginkan. 

Siswa masih terlihat kebinggungan 

dalam mencari informasi untuk 

memasuki karier yang di inginkan. 
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Nama : AE 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  26 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul            : 10.00 WIB 

3. Hasil observasi III 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa terlihat aktif dalam mempelajari 

informasi karier yang sudah diberikan 

oleh peneliti melalui video tentang 

penegenalan dunia kerja sejak dini 

yang diberikan oleh peneliti.  

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat aktif untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler disekolah. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa antusias memberikan 

pemahaman dan tanggapan mengenai 

apa yang sudah direnacanakan setelah 

tamat dari sekolah. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

Siswa terlihat aktif memberikan 

tanggpannya terhadap penayangan 

video tentang cara dan kesempatan 

memasuki karier. 
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Nama : AE 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  26 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  11.00 WIB 

4. Hasil observasi IV 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa mulai aktif dalam mempelajari 

informasi karier yang sudah diberikan 

oleh peneliti melalui media video. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat aktif untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler disekolah. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa mulai aktif memberikan 

tanggapan tentang video karier yang  

ditayangkan. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

Siswa mulai mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier setelah 

melihat penayang video oleh peneliti. 
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Nama : AE 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  27 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul : 09.00 WIB 

5. Hasil observasi V 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi 

karier. 

Siswa terlihat aktif dalam mempelajari 

informasi karier yang sudah diberikan oleh 

peneliti dan siswapun terlihat antusias 

memberikan tanggapan terhadap penayangan  

video tersebut selesai. 

2. Berpartisipasi dengan 

kegiatan ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat aktif untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler disekolah. 

3. Dapat merencanakan apa 

yang dilakukan setelah tamat 

dari sekolah. 

Setelah penayang video tentang perencanaan 

karier masa depan, siswa terlihat 

memperhatikan video dengan seksama dan 

serius. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

Siswa mulai terlihat memahami cara dan 

kesempatan memasuki karier setelah 

penayangan video tentang cara dan 

kesempatan memasuki karier. Dilihat dari 

antusiasnya siswa tersebut memberikan 

tanggapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

Nama : BS 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  28 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  09.00 WIB 

1. Hasil observasi  I 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa belum aktif dalam mempelajari 

informasi karier yang sudah diberikan 

oleh guru peneliti. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat tidak bersemangat  untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

disekolah. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa juga cenderung terlihat binggung 

akan merencanakan kariernya kedepan. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

Siswa masih terlihat kebinggungan 

dalam mencari informasi untuk 

memasuki karier yang di inginkan. 

 

Nama :  BS 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  29 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  09.00 WIB 

2. Hasil observasi  II 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa tidak memperhatikan 

penayangan video yang diberikan 

peneliti mengenai informasi tentang 

pengenalan dunia kerja sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 
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3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa juga cenderung terlihat binggung 

akan merencanakan kariernya kedepan. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

Siswa masih terlihat kebinggungan 

dalam mencari informasi untuk 

memasuki karier yang di inginkan. 

 

Nama :  BS 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  30 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul : 10.00 WIB 

3. Hasil observasi  III 

 Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa memperhatikan video dengan 

serius. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa terlihat tidak lagi binggung, 

dilihat dari aktifnya memberikan 

tanggapan kepada peneliti. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

Siswa aktif memberikan 

pemahamannya tentang cara memasuki 

karier setelah selesai penayangan 

video. 
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Nama :  BS 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  31 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul    : 11.00 WIB 

4. Hasil observasi  IV 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa antusias memperlajari informasi 

karier yang diberikan peneliti melalui 

video tentang pengenalan dunia kerja 

sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa sangat antusias bertanya dan 

memberikan pemahaman kepada 

peneliti mengenai apa yang sudah 

direncanakan setelah tamat dari 

sekolah. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

Siswa antusias memberikan 

tanggapannya menegenai cara dan 

kesempatan memasuki karier kedepan 

setelah selesai pemutan video. 
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Nama :  MDR 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  2 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  11.00 WIB 

1. Hasil observasi  I 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa tidak memperhatikan 

informasi karier yang diberikan 

peneliti. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat tidak bersemangat 

untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa cenderung masih binggung 

untuk merenacanakan kariernya. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

Siswa tidak memperhatikan 

informasi karier yang ditayangkan 

peneliti lewat video. 
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Nama :  MDR 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  2 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul  :  11.00 WIB 

2. Hasil observasi  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa tidak memperhatikan informasi 

karier yang diberikan peneliti. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat tidak bersemangat 

untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa cenderung masih binggung 

untuk merenacanakan kariernya. 

4. Mengetahui cara dan kesempatan 

memasuki karier yang di inginkan. 

Siswa tidak memperhatikan informasi 

karier yang ditayangkan peneliti 

lewat video tentang mengetahui cara 

dan kesempatan memasuki karier. 
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Nama :  MDR  

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  05 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul  : 09.00 WIB 

3. Hasil observasi  III 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa  memperhatikan informasi karier 

yang diberikan peneliti lewat 

pemutaran video tentang pengenalan 

dunia kerja sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat  bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa antusias memberikan 

pemahaman tentang yang sudah 

direncanakannya mengenai kariernya 

kedepan. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa asyik berbicara dengan teman 

sebelahnya saat pemutaran video 

tersebut berlangsung. 
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Nama :  MDR  

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  05 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  09.00 WIB 

4. Hasil observasi  IV 

 

 

N

a

m

a

: 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa antusias memperhatikan 

informasi karier yang diberikan peneliti 

lewat pemutaran video tentang 

pengenalan dunia kerja sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat  bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa sangat antusias dari sebelumnya 

dalam menanggapi pemutran video 

tentang bisa menerancanakan masa 

depan sejak dini. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa sangat antusias memberikan 

tanggapan ,dan terlihat ,ulai memahami 

cara dan kesempatan memasuki karier. 
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 Nama  :   RA  

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  05 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul  : 11.00 WIB 

1. Hasil observasi  I 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa tidak memperhatikan informasi 

karier yang diberikan peneliti lewat 

pemutaran video tentang pengenalan 

dunia kerja sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat tidak bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa cenderung masih binggung 

untuk merenacanakan kariernya. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa asyik berbicara dengan teman 

sebelahnya saat pemutaran video 

tersebut berlangsung. 

 

Nama :  RA  

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  06 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul  :  09.00 WIB 

2. Hasil observasi  II 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa masih belum memperhatikan 

informasi karier yang diberikan peneliti 

lewat pemutaran video tentang 

pengenalan dunia kerja sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat tidak bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 
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3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa cenderung masih binggung 

untuk merenacanakan kariernya. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa asyik berbicara dengan teman 

sebelahnya saat pemutaran video 

tersebut berlangsung. 

 

Nama :  RA  

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  07 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  11.00 WIB 

3. Hasil observasi  III 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa tidak memperhatikan informasi 

karier yang diberikan peneliti lewat 

pemutaran video tentang pengenalan 

dunia kerja sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat tidak bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa cenderung masih terlihat 

kebinggungan dalam merencanakan 

kariernya. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa asyik berbicara dengan teman 

sebelahnya saat pemutan video pada 

observasi yang ke-3. 
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Nama :  RA  

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  08 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  09.00 WIB 

 

4. Hasil observasi  IV 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa tidak memperhatikan informasi 

karier yang diberikan peneliti dalam 

video tentang perlunya memperlajari 

karier sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat  bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa lebih banyak memberikan 

tanggapan mengenai apa yang 

dilakukan setelah tamat dari sekolah. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa sangat memperhatikan  

pemutaran video pada pertemuan ke-4. 
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Nama :  PP 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  09 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul  : 09.00 WIB 

1. Hasil observasi  I 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa tidak memperhatikan informasi 

karier yang diberikan peneliti lewat 

pemutaran video tentang pengenalan 

dunia kerja sejak dini. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat kurang bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa masih binggung merencanakan 

kariernya kedepan. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa asyik berbicara dengan teman 

sebelahnya saat pemutaran video 

tentang cara dan kesempatan memasuki 

karier. 
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Nama :  PP 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  09 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  11.00 WIB 

2. Hasil observasi  II 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa masih belum memperhatikan 

informasi karier yang diberikan 

peneliti. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat tidak bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa masih binggung merencanakan 

kariernya kedepan. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa asyik berbicara dengan teman 

sebelahnya saat pemutaran video 

tentang cara dan kesempatan memasuki 

karier. 
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Nama :  PP 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  12 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul :  08.00 WIB 

3. Hasil observasi  III 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa memperhatikan informasi karier 

yang diberikan peneliti. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa terlihat bersemangat membahas 

perencanaan kariernya kedepan setelah 

selesai meneonton video, terlihat dari 

aktifnya siswa tersebut memberikan 

tanggpan, setelah selesai penayangan 

video tentang bisa merencanakan apa 

yang dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa terlihat tidak lagi kebinggugan 

dalam merencanakan kariernya 

kedepan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

Nama :  PP 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  12 Agustus 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Pukul  : 10.00 WIB 

4. Hasil observasi  IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen Observasi Deskripsi Tingkah Laku 

1. Mempelajari informasi karier. Siswa sangat antusias memperhatikan, 

dan terlihat aktif memberikan tanggpan 

setelah selesai penayang video tentang 

pengenalan dunia kerja sejak dini 

diputar. 

2. Berpartisipasi dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Siswa terlihat bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

3. Dapat merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari 

sekolah. 

Siswa terlihat tidak lagi binggung 

setelah berbagai penayang video 

tentang karier di tayangkan oleh 

peneliti. 

4. Mengetahui cara dan 

kesempatan memasuki karier 

yang di inginkan. 

 Siswa aktif bertukar pendapat dengan 

teman mengenai kariernya kedepan. 
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a. Sub Fokus I 

 

4.2. Hasil Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data maupun informasi-informasi yang 

lebih spesifik dengan menanyakan langsung pada subjek penelitian yang berupa 

wawancara semi terstruktur. Data tersebut akan dilakukan di SMP Negeri 6 

Palangka Raya. 

Wawancara diberikan kepada ke 5 (lima) siswa yang kurang mampu 

dalam merencanakan kariernya kedepan, dan 1 (satu) Guru BK dan Guru Mata 

Pelajaran. Dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan perencanaan 

karier siswa. 

Berikut paparan mengenai perencanaan karier peserta didik SMP Negeri 6 

Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara terhadap ke-5 (Lima) peserta didik. 

1. Hasil wawancara terhadap peserta didik I 

Hasil Wawancara I 

Nama :  AW 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  25 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Isi Wawancara 

1. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban : 

Pernah, tapi tidak terlalu sering. 
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2. Lewat sumber apa saja guru BK memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban :  

Guru BK memberikan informasi karir secara langsung dibicarakan. 

3. Apakah anda pernah membicarakan arah karir anda kedepan kepada orang 

tua ? 

 Uraian jawaban : 

 Pernah, tapi tidak sering 

4. Apakah anda pernah bercerita tentang perencanaan karir anda kepada Guru 

BK ? 

Uraian Jawaban : 

Tidak pernah 

5. Sejauh ini apakah anda pernah mengikuti pendidikan tambahan di luar 

pendidikan Formal ? 

 Uraian jawaban : 

 Belum pernah. 

6. Apakah ada dari orang tua anda yang menyuruh mengikuti pendidikan 

tambahan ? 

 Uraian jawaban : 

 Belum pernah  

7. Ekstrakulikuler apa yang sangat anda minati untuk mengikutinya, dan 

alasannya apa  yang membuat anda meminati ekstrakulikuler tersebut ? 

 Uraian jawaban : 
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Pramuka, alasan saya mengikuti ekstrakulikuler tersebut  karena saya 

merasa bisa belajar disiplin, banyak mendapat pengetahuan dan punya 

banyak teman. 

8. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait dengan 

pekerjaan ? 

  Uraian jawaban : 

  Belum pernah  

9. Apakah anda punya rencana untuk mengikuti pendidikan tambahan untuk 

menambah keterampilan dan pengetahuan tentang karir kedepan ? 

  Uraian jawaban : 

  saya masih belum tau. 

10. Apakah anda pernah mencari sumber informasi melalui berbagai media, 

terkait dengan perencanaan karir anda nantinya ? 

  Uraian jawaban : 

Belum pernah, karena saya masih sangat binggung tentang arah karir 

saya nantinya. 

11. Apakah sejauh ini anda memiliki rasa ingin tau tentang karir anda ke 

depan ? 

  Uraian jawaban : 

  Saya masih kebingunggan. 

12. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang syarat-syarat 

memasuki karier ? 

  Uraian jawaban : 
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  Pernah, tapi tidak sering. 

13. Apakah anda punya inisiatif sendiri untuk mencari tau, syarat-syarat 

pendidikan seperti apa agar dapat memasuki karier yang diminati ? 

 Uraian jawaban : 

 Sejauh ini saya belum pernah mencari tau sendiri. 

14. Apakah anda sudah merencanakan karier ke depan setelah anda tamat dari 

sekolah ? 

 Uraian jawaban : 

Sudah, nantinya saya mau berkarier dibidang teknologi dan saya inggin 

bisa berbahasa Jepang dan menyanyikan lagu berbahasa jepang agar 

saya dapat posting di youtube milik saya sendiri. 

15. Apakah anda sudah mempertimbangkan bakat yang anda miliki jika anda 

nanti berkeinginan mau berkarier dibidang computer dan bahasa asing ? 

 Uraian jawaban : 

 Sudah, karena saya merasa meminati bidang tersebut. 

16. Apakah seajauh ini anda mengetahui cara untuk memasuki karier yang 

diinginkan yang sudah anda rencanakan ? 

 Uraian jawaban : 

 Saya masih belum mengetahuinya. 

17. Sejauh ini apa yang sudah anda rencanakan agar nantinya dapat memasuki 

karier yang diminati ? 

 Uraian jawaban : 
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Yang sudah saya rencanakan, biasanya saya memperbanyak waktu saya 

untuk belajar komputer sendiri. 

18. Sejauh ini apakah anda sudah bisa mengatur dan mamanfaatkan waktu 

luang secara efektif ke hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi karier 

yang sudah direncanakan ? 

 Uraian jawaban : 

Sudah, karena saya sangat jarang membuang waktu ke hal yang kurang 

bermanfaat 

Hasil Wawancara Peserta didik II 

Nama :  BS 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  25 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Isi Wawancara 

1. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban : 

Belum pernah 

2. Lewat sumber apa saja guru BK memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban :  

Biasanyaa Guru BK memberikan informasi seperti  ceramah saja dalam 

menyampaikannya. 

3. Apakah anda pernah membicarakan arah karir anda kedepan kepada orang 

tua ? 
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 Uraian jawaban : 

 Pernah. 

4. Apakah anda pernah bercerita tentang perencanaan karir anda kepada Guru 

BK ? 

Uraian Jawaban : 

Tidak pernah, karena binggung mau bercerita memulainya dari mana, 

dan saya juga binggung mau bertanya yang seperti apa tentang karier. 

5. Sejauh ini apakah anda pernah mengikuti pendidikan tambahan di luar 

pendidikan Formal ? 

 Uraian jawaban : 

 Tidak  pernah 

6. Apakah ada dari orang tua anda yang menyuruh mengikuti pendidikan 

tambahan ? 

 Uraian jawaban : 

 Belum pernah  

7. Ekstrakulikuler apa yang sangat anda minati untuk mengikutinya, dan 

alasannya apa  yang membuat anda meminati ekstrakulikuler tersebut ? 

 Uraian jawaban : 

Pramuka, alasan saya mengikuti ekstrakulikuler tersebut  karena saya 

merasa  bisa belajar disiplin. 

8. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait dengan 

pekerjaan ? 

  Uraian jawaban : 
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  Tidak  pernah  

9. Apakah anda punya rencana untuk mengikuti pendidikan tambahan untuk 

menambah keterampilan dan pengetahuan tentang karier kedepan ? 

  Uraian jawaban : 

Kalau orang tua mendukung saya mau untuk mengikuti pendidikan 

tambahan.  

10. Apakah anda pernah mencari sumber informasi melalui berbagai media, 

terkait dengan perencanaan karir anda nantinya ? 

  Uraian jawaban : 

  Belum pernah. 

11. Apakah sejauh ini anda memiliki rasa ingin tau tentang karier anda 

kedepan ? 

  Uraian jawaban : 

  Saya masih binggung. 

12. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang syarat-syarat 

memasuki karier ? 

  Uraian jawaban : 

  Pernah, tapi tidak sering. 

13. Apakah anda punya inisiatif sendiri untuk mencari tau, syarat-syarat 

pendidikan seperti apa agar dapat memasuki karier yang diminati ? 

 Uraian jawaban : 

 Sejauh ini saya belum pernah mencari tau informasinya. 
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14. Apakah anda sudah merencanakan karier ke depan setelah anda tamat dari 

sekolah ? 

 Uraian jawaban : 

 Sudah, saya ingin berkarier di bidang perkantoran. 

15. Apakah anda sudah mempertimbangkan bakat yang anda miliki jika anda 

nanti berkeinginan mau berkarier di dunia perkantoran? 

 Uraian jawaban : 

 Sudah, karena saya merasa meminati bidang tersebut. 

16. Apakah seajauh ini anda mengetahui cara untuk memasuki karier yang 

diinginkan yang sudah anda rencanakan ? 

 Uraian jawaban : 

 Saya masih belum mengetahuinya. 

17. Sejauh ini apa yang sudah anda rencanakan agar nantinya dapat memasuki 

karier yang diminati ? 

 Uaraian jawaban : 

 Saya masih  binggung dalam merencanakannya. 

18. Sejauh ini apakah anda sudah bisa mengatur dan mamanfaatkan waktu 

luang secara efektif ke hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi karier 

yang sudah direncanakan ? 

 Uraian jawaban : 

Belum, karena kadang-kadang saya masih merasa binggung hal apa saja 

akan saya lakukan  terkait dengan perencanaan karier saya. 
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Hasil Wawancara Peserta Didik III 

Nama :  MDR 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  26 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Konseling 

Isi Wawancara 

1. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban : 

Pernah, tapi tidak sering. 

2. Lewat sumber apa saja guru BK memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban :  

Menyampaikan secara langsung. 

3. Apakah anda pernah membicarakan arah karir anda kedepan kepada orang 

tua ? 

 Uraian jawaban : 

 Pernah, dan orangtua saya mendukung. 

4. Apakah anda pernah bercerita tentang perencanaan karir anda kepada Guru 

BK ? 

Uraian Jawaban : 

Tidak pernah. 

5. Sejauh ini apakah anda pernah mengikuti pendidikan tambahan di luar 

pendidikan Formal ? 
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Uraian jawaban : 

Tidak  pernah, karena binggung mau ikut pendidikan apa selain sekolah. 

Saya juga binggung skill saya dibidang apa jika mengikuti pendidikan 

selain pendidikan formal bu. 

6. Apakah ada dari orang tua anda yang menyuruh mengikuti pendidikan 

tambahan ? 

 Uraian jawaban : 

 Belum pernah  

7. Ekstrakulikuler apa yang sangat anda minati untuk mengikutinya, dan 

alasannya apa yang membuat anda meminati ekstrakulikuler tersebut ? 

 Uraian jawaban : 

 Futsal, alasannya membuang rasa bosan dirumah. 

8. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait dengan 

pekerjaan ? 

  Uraian jawaban : 

  Tidak  pernah  

9. Apakah anda punya rencana untuk mengikuti pendidikan tambahan untuk 

menambah keterampilan dan pengetahuan tentang karier kedepan ? 

  Uraian jawaban : 

  Saya ingin mengikuti tapi keuangan orang tua saya kurang.  

10. Apakah anda pernah mencari sumber informasi melalui berbagai media, 

terkait dengan perencanaan karir anda nantinya ? 
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Uraian jawaban : 

  Tidak pernah. Karena saya binggung bagaimana cara mencarinya. 

11. Apakah sejauh ini anda memiliki rasa ingin tau tentang karier anda 

kedepan ? 

  Uraian jawaban : 

  Saya masih binggung. 

12. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang syarat-syarat 

memasuki karier ? 

Uraian jawaban : 

Tidak pernah. 

13. Apakah anda punya inisiatif sendiri untuk mencari tau, syarat-syarat 

pendidikan seperti apa agar dapat memasuki karier yang diminati ? 

 Uraian jawaban : 

 Sejauh ini saya belum pernah mencari tau. 

14. Apakah anda sudah merencanakan karier ke depan setelah anda tamat dari 

sekolah ? 

 Uraian jawaban : 

 Sudah, saya ingin nantinya berkarier dibidang otomotif. 

15. Apakah anda sudah mempertimbangkan bakat yang anda miliki jika anda 

nanti  berkeinginan mau berkarier dibidang otomotif ? 

 Uraian jawaban : 

 Sudah, karena saya sangat meminati bidang otomotif. 
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16. Apakah seajauh ini anda mengetahui cara untuk memasuki karier yang 

diinginkan yang sudah anda rencanakan ? 

 Uraian jawaban : 

 Saya masih belum mengetahuinya. 

17. Sejauh ini apa yang sudah anda rencanakan agar nantinya dapat memasuki 

karier yang diminati ? 

 Uraian jawaban : 

 Saya masih  binggung dalam merencanakannya. 

18. Sejauh ini apakah anda sudah bisa mengatur dan mamanfaatkan waktu 

luang secara efektif ke hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi karier 

yang sudah direncanakan ? 

 Uraian jawaban : 

Masih jarang, karena saya biasanya banyak menghabiskan waktu saya 

bermain futsal. 

Hasil Wawancara Peserta Didik VI 

Nama :  RA 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  26 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

Isi Wawancara 

1. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban : 

 Pernah, tapi tidak sering. 
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2. Lewat sumber apa saja guru BK memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban :  

Menyampaikan secara langsung, tapi tidak sering 

3. Apakah anda pernah membicarakan arah karier anda kedepan kepada 

orang tua ? 

 Uraian jawaban : 

 Pernah. 

4. Apakah anda pernah bercerita tentang perencanaan karir anda kepada Guru 

BK ? 

Uraian Jawaban : 

Tidak pernah. 

5. Sejauh ini apakah anda pernah mengikuti pendidikan tambahan di luar 

pendidikan Formal ? 

 Uraian jawaban : 

 Tidak  pernah 

6. Apakah ada dari orang tua anda yang menyuruh mengikuti pendidikan 

tambahan ? 

 Uraian jawaban : 

 Belum pernah. 

7. Ekstrakulikuler apa yang sangat anda minati untuk mengikutinya, dan 

alasannya apa yang membuat anda meminati ekstrakulikuler tersebut ? 

Uraian jawaban : 

Futsal, alasannya karena bisa berkumpul dengan teman. 
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8. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait dengan 

pekerjaan ? 

Uraian jawaban : 

Tidak  pernah  

9. Apakah anda punya rencana untuk mengikuti pendidikan tambahan untuk 

menambah keterampilan dan pengetahuan tentang karier kedepan ? 

 

Uraian jawaban : 

Sejauh ini masih belum tau. 

10. Apakah anda pernah mencari sumber informasi melalui berbagai media, 

terkait dengan perencanaan karir anda nantinya ? 

Uraian jawaban : 

Tidak pernah. 

11. Apakah sejauh ini anda memiliki rasa ingin tau tentang karier anda 

kedepan ? 

Uraian jawaban : 

Saya masih binggung. 

12. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang syarat-syarat 

memasuki karier ? 

Uraian jawaban : 

Tidak pernah. 

13. Apakah anda punya inisiatif sendiri untuk mencari tau, syarat-syarat 

pendidikan seperti apa agar dapat memasuki karier yang diminati ? 
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Uraian jawaban : 

Sejauh ini saya belum pernah mencari tau. 

14. Apakah anda sudah merencanakan karier ke depan setelah anda tamat dari 

sekolah ? 

Uraian jawaban : 

Sudah, saya ingin nantinya berkarier dibidang teknologi. 

15. Apakah anda sudah mempertimbangkan bakat yang anda miliki jika anda 

nanti berkeinginan mau berkarier dibidang teknologi ? 

Uraian jawaban : 

Sudah, karena saya sangat meminati bidang tersebut. 

16. Apakah seajauh ini anda mengetahui cara untuk memasuki karier yang 

diinginkan yang sudah anda rencanakan ? 

Uraian jawaban : 

Saya masih belum mengetahuinya. 

17. Sejauh ini apa yang sudah anda rencanakan agar nantinya dapat memasuki 

karier yang diminati ? 

Uraian jawaban : 

Saya masih  binggung dalam merencanakannya. 

18. Sejauh ini apakah anda sudah bisa mengatur dan mamanfaatkan waktu 

luang secara efektif ke hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi karier 

yang sudah direncanakan ? 

Uraian jawaban :  

Saya masih binggung. 
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Hasil Wawancara V 

Nama :  PP 

Pekerjaan :  Siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya 

Tanggal :  29 Juli 2019 

Tempat :  Ruang Kelas 

 

Isi Wawancara 

1. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban : 

Pernah, tapi tidak sering. 

2. Lewat sumber apa saja guru BK memberikan informasi tentang karir ? 

Uraian jawaban :  

Menyampaikan secara langsung, tapi tidak sering 

3. Apakah anda pernah membicarakan arah karier anda kedepan kepada 

orang tua ? 

Uraian jawaban : 

Pernah, dan orang tua mendukungnya. 

4. Apakah anda pernah bercerita tentang perencanaan karir anda kepada Guru 

BK ? 

Uraian Jawaban : 

Tidak pernah. 

5. Sejauh ini apakah anda pernah mengikuti pendidikan tambahan di luar 

pendidikan Formal ? 
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 Uraian jawaban : 

 Tidak  pernah. 

6. Apakah ada dari orang tua anda yang menyuruh mengikuti pendidikan 

tambahan ? 

 Uraian jawaban : 

 Belum pernah. 

7. Ekstrakulikuler apa yang sangat anda minati untuk mengikutinya, dan 

alasannya apa  yang membuat anda meminati ekstrakulikuler tersebut ? 

 Uraian jawaban : 

 Basket, alasannya karena bisa belajar kerja sama dengan sesama tim. 

8. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait dengan 

pekerjaan ? 

  Uraian jawaban : 

  Tidak  pernah. 

9. Apakah anda punya rencana untuk mengikuti pendidikan tambahan untuk 

menambah keterampilan dan pengetahuan tentang karier kedepan ? 

  Uraian jawaban : 

  Sejauh ini masih belum pernah. 

10. Apakah anda pernah mencari sumber informasi melalui berbagai media, 

terkait dengan perencanaan karir anda nantinya ? 

  Uraian jawaban : 

  Tidak pernah. 
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11. Apakah sejauh ini anda memiliki rasa ingin tau tentang karier anda 

kedepan ? 

  Uraian jawaban : 

  Saya masih binggung. 

12. Apakah guru BK pernah memberikan informasi tentang syarat-syarat 

memasuki karier ? 

  Uraian jawaban : 

  Tidak pernah. 

13. Apakah anda punya inisiatif sendiri untuk mencari tau, syarat-syarat 

pendidikan seperti apa agar dapat memasuki karier yang diminati ? 

 Uraian jawaban : 

 Sejauh ini saya belum pernah mencari tau. 

14. Apakah anda sudah merencanakan karier ke depan setelah anda tamat dari 

sekolah ? 

Uraian jawaban : 

Sudah, saya ingin nantinya berkarier dibidang teknologi. 

15. Apakah anda sudah mempertimbangkan bakat yang anda miliki jika anda 

nanti berkeinginan mau berkarier dibidang teknologi ? 

Uraian jawaban : 

Sudah, karena saya sangat meminati bidang tersebut. 

16. Apakah seajauh ini anda mengetahui cara untuk memasuki karier yang 

diinginkan yang sudah anda rencanakan ? 

Uraian jawaban : 
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Saya masih belum mengetahuinya. 

17. Sejauh ini apa yang sudah anda rencanakan agar nantinya dapat memasuki 

karier yang diminati ? 

Uraian jawaban : 

Saya masih  binggung dalam merencanakannya. 

18. Sejauh ini apakah anda sudah bisa mengatur dan mamanfaatkan waktu 

luang secara efektif ke hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi karier 

yang sudah direncanakan ? 

Uraian jawaban : 

Masih belum, karena saya binggung apa yang akan saya lakukan terkait 

dengan karier  yang saya rencanakan. 

Hasil Wawancara dengan Guru BK 

Nama :  MR 

Pekerjaan :  Guru Bimbingan dan Konseling. 

Tanggal :  25 Juli 2019/11.00 WIB 

Tempat :  Ruang BK 

Isi Wawancara 

1. Apakah guru BK  menyampaikan informasi tentang perencanaan karir 

kepada setiap siswa? 

Uraian jawaban : 

Ya, layanan informasi tersebut sudah diberikan kepada setiap siswa agar 

mengetahui arah perencanaan kariernya kedepan. 

2. Bagaimana langkah siswa mengelola informasi karir yang sudah  

diperoleh ? 
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Uraian jawaban : 

Ada siswa bisa mengelola informasi tersebut dengan baik, ada juga yang 

masih binggung. 

3. Sarana apa saja dan darimana saja siswa mendapatkan inforamsi karier 

terkait dengan  perencanaan kariernya ke depan ? 

Uraian jawaban : 

Sarana yang kita berikan untuk memberikan informasi karier berupa 

buku-buku yang membahas merencankan karier diusia dini, serta kita juga 

menempel informasi pada papan bimbingan karier yang sudah disiapkan 

di sekolah. 

4. Apakah ada siswa yang datang dengan suka rela ke ruang BK untuk 

menceritakan masalah perencanaan kariernya ? 

Uraian jawaban : 

Sejauh ini,Kalau untuk datang dengan suka rela untuk  belum ada, karena 

biasanya siswa tidak akan datang jika tidak di panggil, dan siswa yang 

dipanggil juga dikerenkan mereka memiliki permasalahan dengan teman, 

contohnya usil dengan temannya. 

5. Apakah siswa pernah membicarakan masalah perencanaan kariernya, 

setelah tamat dari sekolah nantinya ? 

Uraian jawaban : 

Sejauh ini belum ada siswa yang berani membicarakan terkait dengan 

perencanaan kariernya. 

6. Apakah ada siswa yang mengikuti pendidikan tambahan terkait potensi 

yang di miliki terhadap perencanaan kariernya ke depan ? 
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Uraian jawaban : 

Sejauh ini belum ada siswa yang mengikuti pendidikan tambahan, di 

karenakan pembiayaan. 

7. Apakah setiap siswa bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah ? 

Uraian jawaban : 

Ya, kebanyakan siswa bersungguh-sungguh dan aktif mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler yang sesuai dengan yang mereka minati. 

8. Apakah siswa sudah mempertimbangkan bakat yang dimiliki terkait 

dengan perencanaan  karier terkait potensi yang di miliki ? 

Uraian jawaban : 

Masih ada bebarapa siswa yang sudah bisa mempertimbangkan bakatnya 

untuk perencanaan kariernya kedepan, tetapi masih banyak juga siswa 

yang masih belum paham mereka berpotensi dibidang apa. 

9. Sejauh ini apa yang sudah siswa rencanakan agar nantinya dapat 

memasuki karier yang diminati ? 

Uraian jawaban : 

Ada beberapa siswa yang sudah mulai mengasah potensinya di bidangnya 

sesuai dengan kemampuan yang di milikinya, namun masih ada beberapa 

siswa yang terlihat masih binggung. 

10. Sejauh ini usaha apa yang dilakukan guru BK dalam membantu siswa 

dalam merencanakan kariernya ke depan ? 

Uraian jawaban : 
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Ya, dengan memberikan berbagai informasi karier, dan memberikan 

layanan bimbingan kerier lebih baik lagi pada bidang karier, agar dari 

sejak dini siswa nantinya tidak kesulitan dalam merencanakan kariernya 

ke depan. 

11. Apakah siswa sudah mampu untuk mengatur waktunya dengan efektif ? 

Uraian jawaban : 

Ya, ada yang sudah bisa memanfaatkan waktunya dengan efektif, tapi ada 

juga yang masih belum bisa mebagi waktunya. 

12. Apa saja yang sudah siswa rencanakan untuk masa depannya ? 

Uraian jawaban : 

Siswa sudah mampu mengenali bakat,minat yang dimilikinya. Contohnya 

ada beberapa siswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler, 

serta ada siswa kami yang mengumpulkan prestasi dalam bidang 

olaharaganya, seperti tahun lalu siswa dari SMP kami memenangkan 

lomba Dram Band. 

13. Apa upaya yang dilakukan guru Bk untuk mempersiapkan perencnaan 

karier siswa ke depannya ? 

Uraian jawaban : 

Upaya yang kita lakukan sebagai guru BK, saat ini adalah dengan banyak 

memberikan informasi-informasi karier, bimbingan karier terkait 

perencanaan karier siswa ke deapannya, agar nantinya siswa dapat 

memahami,mengenali potensi serta bakat yang dipunya dalam dirinya, 

agar membantunya paham akan perencanaan kariernya kedepannya. 
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Dari berbagai observasi dan wawancara yang penliti lakukan maka hasil 

penelitian ini melanjutkan bahwa “Penerapan Teknik Modeling Simbolis Dalam 

Pengembangan Perencanaan Karier siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya” sangat 

efektif, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan modeling simbolis dengan bantuan perantara media video tentang 

perencanaan karir memberikan banyak informasi tentang tipe-tipe kepribadian 

sehingga peserta didik dapat mengetahui kelemahan serta kemampuaanya 

terlihat dari hasil analisis wawancara dengan peserta didik. Peserta didik 

sudah dapat menentukan tipe kepribadian yang seperti apa dirinya, peserta 

didik dapat mengatakan kekurangan maupun kelebihannya. 

2. Penerapan modeling simbolis berupa video perencanaan karir dengan rincian 

pengenalan penjurusan setelah lulus dari SMP dapat memberikan peserta didik 

informasi yang luas dan mendalam tentang macam-macam penjurusan yang 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik, dari hasil analisis data 

terlihat peserta didik memahami jurusan apa yang nantinya akan dimasukan 

setelah tamat dari SMP sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

3. Penerapan modeling simbolis berupa video karier dengan rincian 

pengembangan perencanaan karir peserta didik yang realistik memberikan 

kemantapan dalam memilih jurusan yang nantinya akan peserta didik tempuh, 

dapat dilihat dari peserta didik memahami apa yang harus ia lakukan untuk 

merencanakan karirnya. 
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4.3. Temuan Penelitian 

Pada temuan penelitian ini peneliti mendeskripsikan hasil dari observasi 

dan wawancara kepada subjek sebagai sumber dari hasil observasi hasil temuan 

penelitian. Kelima komponen tersebut yang akan diamati kepada ke 5 orang siswa 

yang mampu dalam perencanaan kariernya kedepan yang sesuai dengan 

rekomendasi dari  Guru BK dan Guru mata pelajaran. 

Beberapa catatan yang peneliti rinci adalah sebagai berikut : 

a) Hasil wawancara dengan pihak sekolah, peneliti menemukan bahwa pihak 

sekolah memberikan dukungan yang baik pada kegiatan yang dilakukan oleh 

guru-guru BK. Pihak sekolah juga memfasilitasi setiap kegiatan yang 

dilakukan guru BK. Pemberian layanan yang  dilakukan oleh guru BK 

kepada siswa didukung penuh oleh pihak sekolah, dengan adanya jam BK 

untuk setiap kelas dan tercukupinya kapasitas guru yaitu 5 orang guru BK 

sehingga dapat menjadi referensi untuk pihak sekolah agar dapat 

memperhatikan anak didiknya dengan lebih baik. Program kerja yang telah 

diajukan, dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah dengan baik. Motivasi 

yang diberikan oleh pihak sekolah kepada guru BK sudah baik agar guru BK 

memberikan layanan BK kepada siswa dengan lebih baik lagi. 

b) Hasil wawancara dengan Guru BK 

Dari hasil wawancara dengan Guru BK ditemukan fakata  bahwa guru-

guru BK di SMP Negeri 6 Palangka Raya telah memberikan banyak layanan BK 

demi kenyamanan dan kelancaran peserta didik dalam mengikuti proses belajar. 

Guru BK juga melakukan pertimbangan sebelum memulai program sehingga 
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program-program yang disusun tepat pada sasarannya dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa tersebut, salah satunya adalah layanan bimbingan Kelompok, 

konseling individual. Namun pada prosesnya terdapat kendala yang dihadapi oleh 

guru Bk seperti saat guru melihat maupun mengetahui bahwa ada siswa yang 

memiliki permaslahan yang belum dapat dipecahkan oleh siswa, salah satunya 

permasalahan dalam merencanakan karir. Guru Bk sudah berusaha untuk 

memanggil siswa tetapi mereka takut dan malu kalau dipanggil keruang Bk, 

karena bagi mereka siswa yang dipanggil keruang BK adalah siswa yang punya 

masalah saja dan mereka di cap sebagai siswa yang bandel dan nakal, sehinga 

siswa lebih memilih bercerita kepada teman-temannya ketimbang minta bantuan 

dan datang keruang BK untuk melakukan proses Bimbingan maupun Konseling. 

c) Hasil wawancara dengan beberapa siswa 

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberpa siswa mengenai 

perencanaan karir siswa kedepan, inti dari jawaban siswa berujung pada siswa 

kurang menyadari pentingnya keberadaan dan peran guru BK didalam membantu 

memecahkan permasalahan dan problem-problem yang sedang mereka hadapi  

dan kurang memahami permasalahan yang mereka hadapi sehingga memerlukan 

peran guru BK. Seperti dikemukakan oleh AWE, MD, BS, RA, dan PP, yang 

hampir jarang memanfaatkan layanan BK. Hal tersebut terjadi karena mereka 

merasa takut dan malu bertemu dengan guru Bk, ada juga siswa yang mengatakan 

kalau  siswa yang datang keruang BK adalah hanya buat siswa yang memilki 

permasalahan  atau memiliki masalah seperti nakal dan bandel. Dari pernyataan 

tersebut terlihat bahwa persepsi siswa yang salah terhadap fungsi Bk. Siswa yang 
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inggin datang menjadi malu dan takut bercerita tentang apapun itu permasalahan 

yang siswa miliki, seharusnya siswa tidak takut meminta bantuan kepada Guru 

BK untuk diceritakan tentang kendala-kendala tentang karier atau yang lain, tidak 

hanya masalah saja tetapi mereka dapat bertanya tentang penjurusan mereka 

nantinya setelah tamat dari Sekolah Menengah Pertama  ataupun hal-hal lain. 

4.4. Pembahasan Penelitian 

Karier sering kali disamakan dengan pekerjaan. Perencanaan karier 

disamakan dengan pemilihan pekerjaan, sebenarnya arti karier lebih luas dari 

sekedar memilih pekerjaan. Karier berkaitan dengan perkembangan seseorang dan 

menjadi bagian penting dalam kesuksesan hidup seseorang, untuk itu karier perlu 

direncanakan dengan baik. Kemampuan perencanaan karier yang matang erat 

kaitannya dengan pemahaman individu mengenai karier itu sendiri. Suksesnya 

pencapaian karier seseorang dipengaruhi oleh adanya minat dan kemampuan 

perencanaan karier yang baik. Seseorang yang memiliki kemampuan perencnaan 

karier, tentunya mampu memahami dirinya. Dengan demikian, invidu tersebut 

dapat memutuskan pilihan yang paling tepat sesuai dengan keadaan dirinya. 

Kata karier (career) lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang 

ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup, yang meresapi seluruh alam 

pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya (Winkel & 

Hastuti, 2006). Maka dari itu pemilihan karier lebih memerlukan persiapan dan 

perencanaan yang matang dibandingkan mencari pekerjaan yang sifatnya 

sementara waktu. 
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Atmaja (2014) menuturkan bahwa Perencanaan karier yang matang saat 

sekolah bisa membantu seseorang untuk lebih mengenal dan memahami bakat dan 

minat yang dimiliki. Kemampuan merencanaan karier perlu dimiliki oleh setiap 

individu termasuk siswa di sekolah karena berguna untuk pemilihan studi lanjut, 

dan pemilihan rencana pekerjaan kelak dimasa yang akan datang. Lebih lanjut 

Winkel & Hastuti (2006) menjelaskan perencanaan karier merupakan sebuah 

proses yang harus dilalui sebelum melakukan pemilihan karier. Ada tiga aspek 

yang harus dipenuhi dalam membuat perencanaan karier, yaitu : (1) pengetahuan 

dan pemahaman diri sendiri, (2) pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, (3) 

penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri 

dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Siswa yang mempunyai 

perencanaan karier yang matang maka dapat menentukan tujuan kariernya. 

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada siswa 

SMP Negeri 6 Palnagka Raya terhadap 5 (lima) siswa yaitu AWE, MD, BS, RA, 

dan PP, pada saat dilalukan modeling simbolis dengan bantuan video tentang 

karier yang meliputi mempelajari informasi karier, merencanakan apa yang 

dilakukan setelah tamat dari sekolah, Mengetahui cara dan kesempatan memasuki 

karier yang di inginkan. Model-model simbolis dapat dikembangkan untuk klien 

perorangan atau untuk kelompok. Suatu model simbolis dapat mengajarkan klien 

tingkah laku yang sesuai, mempengaruhi sikap dan nilai-nilai dan mengajarkan 

keterampilan-keterampilan sosial melalui symbol atau gambar dari benda aslinya 

dan mempertunjukkan pada klien melalui alat-alat perekam seperti tersebut diatas. 

Pemodelan simbolik diadministrasikan dengan cara meminta konseli untuk 
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mempelajari perilaku sasaran melalui media seperti buku, gambar, film, video 

(Darminto, 2007: 23). Modeling simbolis dengan dibantu menggunakan media 

video adalah sangat membantu siswa dalam meniru, lebih dari sekedar 

menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain karena sudah melibatkan 

perepresentasian informasi secara simbolis dan menyimpannya untuk digunakan 

di masa depan.Hal ini menunjukan jika siswa kurang memiliki perencanaan 

karier. Dari hal tersebut di atas, bimbingan dan konseling tidak hanya sekedar 

memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul, akan tetapi juga 

membantu memperoleh pengetahuan , sikap dan keterampilan yang diperlukan 

dalam pekerjaan, yang dalam proses pemberian bantuan bimbingan karier dapat 

menggunakan berbagai macam tekhnik, salah satunya teknik modeling simbolis. 

Berbagai macam penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan peran Guru BK 

terhadap perkembangan karier siswa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Kartika Dwu Astuti (2015) yang telah menyimpulkan peran guru BK dalam hal 

bimbingan karier yakni sebagai pemacu siswa untuk mengenali dirinya, sebagai 

penyedia informasi dan pengenalan profesi/penjurusan, dam pemberi informasi. 

Modeling akan sesuai jika digunakan untuk meningkatkan perencanaan karier 

karena mengamati orang lain melakukan suatu tindakan akan memiliki lebih 

banyak respon yang tidak asal meniru perilaku orang lain. Namun mereka 

memutuskan dengan sadar untuk melakukan perilaku yang dipelajari melalui 

observasi. Menurut Alwisol (2009) teknik modeling bukan sekedar menirukan 

atau mengulangi apa yang dilakukan model (atau orang lain), tetapi modeling 

melibatkkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, 
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menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus dan melibatkan proses kognitif. 

Menurut Corey (2005) dalam percontohan individu mengamati seorang model 

kemudian diperkuat untuk mencontohkan tingkah laku yang ada di dalam diri 

model sebagai perubahan perilaku konseli.  

Peneliti menyimpulkan bahwa siswa di SMP Negeri 6 Palangka Raya pada 

umumnya kurang memiliki minat untuk mempelajari informasi karier, belum bisa 

merencanakan apa yang dilakukan setelah tamat dari sekolah, dan tidak 

mengetahui cara dan kesemapatan memasuki karier yang di ingginkan. Hal itu 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap siswa kurang mimiliki 

perencanaan karier yang matang. Dan hal itu sangat mempengaruhi masa depan 

karier yang matang untuk masa depannya. 



 
 

127 

 

BAB V 

  SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Setelah melaksanakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan observasi, wawancara (interview), maupun melihat dokumentasi 

dimana hasilnya dari penelitian tersebut dianalisis, maka dapat disimpulkan 

bahwa “Penerapan Teknik Modeling Simbolis Dalam Pengembangan 

Perencanaan Karier siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya”. Bisa efektif, hal ini 

dapat dilihat dari pengumpulan data dan analisis hasil, dimana siswa terlihat sudah 

memiliki perencanaan karier dari di terapkankan teknik modeling simbolis. 

 

5.2. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian adalah : 

a) Bagi sekolah 

Agar sekolah dapat mendukung pengembangan-pengembangan 

pembelajaran yang diambil oleh guru dalam memperbaiki proses belajar 

mengajar disekolah. Dengan cara memberikan tindakan yang tepat dan 

juga mampu membuat program yang mampu memberikan pengembangan 

perencanaan karir kepada siswa. 

b) Bagi guru BK 

1) Agar lebih efektif untuk meningkatkan penerapan media BK terhadap peserta 

didik
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2) Diharapkan konselor sekolah (guru BK) harus efektif didalam mengadakan 

bimbingan terhadap siswa secara individual maupun kelompok, begitu juga 

dalam penggunaan media BK agar konselor dapat memilih media yang lebih 

efektif dalam pelaksanaan layananannya, memberi dukungan baik dalam 

maupun luar (pihak terkait). Sehingga program bimbingan karir dapat berjalan 

secara efektif. 

c) Bagi siswa  

Agar siswa dapat memahami dirinya, memahami jurusan yang 

sesuai dengan kemampuannya dan siswa mampu menetukan karirnya 

dengan tepat sehingga siswa tidak merasa kebinggungan dalam memilih 

karir yang sesuai dengan kemampuannya. 

d) Bagi pneliti 

Dengan penelitian ini peneliti telah mengetahui sejauh mana 

perencanaan karir siswa SMP Negeri 6 Palangka Raya dan dengan 

penelitian ini juga mendapat banyak pengetahuan dan pembelajaran. Tidak 

sampai disini saja, tetapi peneliti pun harus lebih giat belajar dan terampil 

lagi dalam menggunakan media BK. 
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