
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



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.  

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. 

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 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 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 : 

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. 

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. 

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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