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ABSTRAK 

 

 
Galuh, Nova. 2012. “Upaya Menurunkan Kecemasan Dalam Pemilihan Karier 
Melalui Konseling Trait and Factor  Pada Siswa Kelas XI B di SMK Negeri 1 
Wirosari Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012”. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan 
Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I. Prof.Dr.D.Y.P. Sugiharto, M.Pd., Kons., Pembimbing II: Dra. 
Sinta Saraswati, M.Pd., Kons. 
 
Kata Kunci : kecemasan, layanan konseling trait and factor. 
 

Kecemasan dalam pemilihan karier yaitu suatu perasaan gelisah, ragu dan 
takut, apabila seseorang membuat pilihan yang salah dalam menentukan arah pilih 
kariernya. Keadaan tersebut terjadi di SMK Negeri 1 Wirosari. Siswa mengalami 
kecemasan untuk menentukan arah pilih karier mereka setelah lulus. Untuk 
menangani kasus kecemasan dalam pemilihan karier dalam penelitian ini 
menggunakan konseling Trait and Factor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penurunan kecemasan siswa dalam pemilihan karier sebelum dan 
setelah diberi layanan konseling Trait and Factor  pada siswa kelas XI  B SMK 
Negeri 1 Wirosari Grobogan, dan mengetahui permasalahan siswa yaitu 
mengalami kecemasan dalam pemilihan karier dapat teratasi dengan 
menggunakan konseling Trait and Factor. 

Penelitian ini menggunakan penelitian ekperimen dengan subyeknya 6 siswa 
yang mengalami kecemasan dalam pemilihan karier. Pengumpulan data 
menggunakan skala kecemasan dalam pemilihan karier. Analisis data 
menggunakan uji wilcoxon.   

Hasil penelitian yang diperoleh, tingkat kecemasan siswa dalam pemilihan 
karier sebelum mendapat layanan Konseling Trait and Factor menunjukkan skor 
sebesar 73% dalam kategori kecemasan tinggi. Setelah mendapat layanan 
Konseling Trait and Factor tingkat kecemasan siswa menurun menjadi skor 
sebesar 34% dalam kategori kecemasan rendah. Dengan demikian dapat dikatakan 
terdapat penurunan kecemasan siswa dalam pemilihan karier setelah diberikan 
konseling Trait and Factor, dengan menggunakan perhitungan uji wilcoxon skor 
sebesar 23%.

 
 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa siswa 

yang mengalami kecemasan dalam pemilihan karier dapat teratasi dengan 
menggunakan  konseling Trait and Factor pada siswa kelas XI B SMK Negeri I 
Wirosari Grobogan. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah agar 
konselor hendaknya memberikan suatu program yang dapat menurunkan 
kecemasan siswa dalam pemilihan karier dengan menggunakan pendekatan 
konseling trait and factor dengan teknik advising or planing a program of action, 
misalnya menggunakan konseling individu kepada para siswa .  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kecemasan pernah dialami oleh setiap orang atau individu dan 

merupakan bentuk perasaan yang biasanya dialami oleh suasana hati yang 

kurang menyenangkan. Kebanyakan orang mengalami kecemasan pada waktu-

waktu tertentu dalam kehidupannya. Besarnya kecemasan muncul sebagai reaksi 

normal terhadap situasi yang sangat menyeramkan dan karena itu berlangsung 

sebentar saja. 

Siswa dapat mengalami kecemasan sewaktu-waktu, misalnya ketika 

menghadapi ujian, bertemu dengan guru, menghadapi beberapa pilihan dan lain-

lain. Seperti yang dikemukakan Sundari (2005: 51) “Kecemasan terjadi karena 

individu tidak mampu mengadakan penyesuaian terhadap diri sendiri didalam 

lingkungan pada umumnya. Kecemasan ini timbul karena manifestasi perpaduan 

bermacam-macam proses emosi”. 

Sedangkan menurut Sulaeman (1995:63) istilah anxiety atau kecemasan 

merupakan keadaan psikologis individu yang terus menerus berada dalam 

perasaan khawatir yang ditimbulkan oleh adanya inner conflik.  Kekhawatiran 

ini dialami sebagai saat ketidak tentraman atau perasaan-perasaan lain seperti 

takut, marah, gelisah, mudah tersinggung, tertekan atau campuran dari berbagai 

perasaan. Kecemasan juga seringkali menjadi masalah bagi siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan ketika menghadapi pemilihan karier. 
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Pekerjaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan 

manusia. Orang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki 

pekerjaan yang jelas. Apalagi kalau sampai menjadi penggangguran. Pekerjaan 

tidak serta merta marupakan karier.   

Menurut Sukardi (1994:15) “bahwa karier seseorang bukanlah hanya sekedar 

pekerjaan apa yang sedang dijabatnya, melainkan suatu pekerjaan atau 

jabatan yang benar-benar sesuai dan cocok dengan potensi-potensi diri 

dari orang-orang yang menjabatnya, sehingga memegang pekerjaan yang 

dijabatnya itu orang akan merasa senang untuk menjabatnya, dan 

kemudian mereka akan berusaha semaksimal mingkin untuk 

meningkatkan prestasinya mengembangkan potensi dirinya, 

lingkungannya, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

menunjang kariernya”. 

 

Pemilihan karier bukanlah peristiwa sesaat melainkan memerlukan proses 

yang panjang, selain itu memilih karier atau pekerjaan juga merupakan bagian 

dari proses perkembangan individu. Pada umumnya seseorang mulai 

memikirkan kariernya ketika usianya memasuki dewasa awal yaitu antara lain 

Siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan mahasiswa. 

Ketika seseorang akan menentukan pilihan karier, maka banyak hal yang 

harus dipertimbangkan. Hal-hal tersebut adalah faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari individu itu sendiri, misalnya 

kemampuan intelegensi, bakat, minat, sikap, kepribadian, hobi, prestasi dan 

ketrampilan. Sedangkan faktor eksternal, bersumber dari lingkungan dan orang 

lain, misalnya masyarakat, status sosial ekonomi, dan pergaulan teman sebaya. 

Siswa di jenjang pendidikan menengah kejuruan yang rata-rata berusia 

antara 16-18 tahun sudah memasuki tahap remaja akhir yang menjadi 

perhatiannya adalah berhasil dalam belajar. Apabila siswa sudah mengakhiri 
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pendidikan di SMK, maka mereka berada pada tahap perkembangan masa 

dewasa awal. Tahap perkembangan (akhir) merupakan masa transisi dari masa 

remaja (awal) ke masa dewasa yang sering ditandai dengan warna-warni 

perkembangan yang memerlukan perhatian khusus dari para guru khususnya 

konselor sekolah. Pada usia ini siswa dihadapkan pada dua pilihan yang akan 

menentukan menjelang kelulusan yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi atau 

tidak melanjutkan, sehingga siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

diharapkan sudah mulai serius memikirkan masa depan terutama kariernya. 

Memilih pekerjaan atau karier yang akan dipilih kelak, siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan menghadapi kenyataan bahwa di masyarakat ada 

sedemikian banyak pekerjaan. Melihat kenyataan tersebut siswa mengalami 

kebingungan dalam menentukan diri, sekian banyak pekerjaan yang cocok 

baginya. Ada siswa yang benar-benar tidak mengetahui pekerjaan apa yang 

dipilihnya, ada juga siswa yang mempunyai pilihan karier tetapi masih ragu-ragu 

apakah pekerjaan yang dipilihnya cocok baginya. 

Proses memilih kadang-kadang memerlukan perhitungan keuntungan dan 

kerugian suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Menurut 

Sulaeman (1995:64) menyatakan: “seringkali pilihan para remaja merupakan 

suatu yang mendalam karena ia sering memilih dirinya yaitu membuat 

keputusan-keputusan tentang apa, siapa, dan akan menjadi apa dia kelak”. 

Pemilihan karier kerap disertai kecemasan yang menimbulkan perasaan 

gelisah, ragu dan takut, apabila dibuat pilihan yang salah. Selama proses 

perkembangan karier pada saat-saat tertentu harus diambil suatu keputusan 
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penting, yang berarti memilih dari beberapa alternatif yang terbuka. Pilihan yang 

salah kelak membawa aneka konsekuensi yang berat, yang menggrogoti 

kebahagiaan hidup. Kecemasan ini dapat bertambah kalau kondisi sosial 

ekonomi masyarakat tidak stabil, sehingga individu merasa sulit memperkirakan 

akibat positif atau negatif dari pilihannya. 

Namun kenyataannya, berdasarkan hasil observasi terhadap siswa kelas 

XI B di SMK N 1 Wirosari Grobogan diperoleh permasalahan yang berkaitan 

dengan kecemasan siswa. Dalam pemilihan kariernya siswa masih mengalami 

kebingungan. Siswa merasa kurang informasi tentang karier yang dapat mereka 

pilih yang berkaitan dengan masa depannya. Dalam pemilihan karier siswa 

kurang mengetahui tentang jenis-jenis pekerjaan dan syarat-syarat untuk 

memasukinya, serta pengetahuan tentang kewajiban yang harus dilakukan jika 

diterima disuatu bidang pekerjaan atau perguruan tinggi pun kurang diketahui. 

Bahkan tujuan memilih pekerjaan hanya didasarkan untuk mencari gaji (uang) 

yang banyak, bahkan siswa mengalami keterbatasan biaya untuk dapat 

melanjutkan keperguruan tinggi serta jabatan atau pekerjaan yang dipilih 

berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan semata. Disini siswa kurang mendapat 

dukungan dari teman-temannya maupun keluarganya dalam pilihan karier yang 

dipilihnya. Disini peneliti ingin membantu permasalahan siswa yang sedang 

mereka hadapi. Agar mereka tidak putus asa dan tetap bersemangat untuk 

mencapai cita-citanya. 

Dari hasil wawancara dengan guru diperoleh informasi, bahwa siswa 

mengalami kecemasan dalam memilih kariernya setelah lulus nanti. Sedangkan 
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dari siswa diperoleh informasi, bahwa dalam pemilihan kariernya siswa masih 

mengalami kebingunan, karena siswa kurang mendapatkan informasi tentang 

karier di sekolah yang akan mereka pilih kelak setelah lulus nanti. Saat ini 

berdasarkan hasil pengamatan gejala kecemasan siswa dapat di uraikan  sebagai 

berikut, siswa merasa tidak betah di kelas, tidak nyaman di kelas, ia merasa 

khawatir, gelisah, dan takut yang muncul bersamaan, timbul sebagai reaksi 

terhadap bahaya yang nyata atau disadari maupun bahaya yang tidak nyata atau 

tidak disadari dan melibatkan konflik jiwa dalam diri sendiri.  

Perasaan-perasaan tersebut merupakan perasaan yang tidak 

menyenangkan karena ditandai adanya bahaya yang mengancam dan hambatan 

yang dapat mengakibatkan timbulnya stress pada dirinya sendiri serta 

menimbulkan akibat yang tidak dapat dilihat keadaan psikologis dan sosial 

dalam dirinya. Apabila siswa tersebut akan melanjutkan keperguruan tinggi 

tentunya akan memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan pada saat di SMK. 

Bagi para siswa yang ingin mencari pekerjaan setelah lulus nanti, jurusan yang 

mereka ambil pada saat duduk di SMK juga dapat menentukan pekerjaan apa 

yang mereka pilih karena pemilihan karier yang di ambil pada saat penjurusan 

berpengaruh dalam pemilihan-pemilihan selanjutnya.  

Apabila siswa dalam kondisi seperti ini terus-menerus, maka bisa 

mengganggu konsentrasi belajar siswa. Oleh karena itu konseling dituntut aktif 

untuk membantu siswa yang membutuhkan konseling untuk mengarahkan 

pilihan karier mereka, terutama yang mengalami kecemasan dalam menentukan 

pilihan karier. Konselor harus memahami pribadi klien yang utuh, yaitu klien 
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yang sedang berkembangan memikirkan pekerjaan. Setiap klien mempunyai 

sifat yang berbeda dengan individu yang lainnya, oleh karena itu dalam memilih 

karier harus benar-benar sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. 

Permasalahan siswa yang menyangkut dengan kecemasan dalam 

pemilihan karier dapat dibantu dengan berbagai cara atau teknik, misalnya 

mengikuti acara seminar dan diskusi tentang karier membaca buku-buku yang 

berisi informasi karier. Sedangkan di lingkungan sekolah dapat melalui kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling, salah satunya menggunakan layanan 

konseling individual dengan berbagai pendekatan konseling. Pendekatan 

konseling yang dijadikan alternatif untuk membantu siswa yang mempunyai 

masalah dengan kecemasan dalam pemilihan karier yaitu trait and factor.  

Apabila permasalahan ini tidak cepat ditangani akam menimbulkan 

berbagai dampak, antara lain dampak yang akan muncul pada siswa yang 

mengalami kecemasan dalam pemilihan kariernya yaitu, mengalami 

kekhawatiran dan cenderung memberi reaksi yang berlebihan pada stress yang 

ringan, keluhan fisik yang lazim antara lain adalah tidak dapat tenang, tidur 

terganggu, kelelahan macam-macam sakit kepala dan jantung berdebar-debar. 

Disamping itu individu tersebut terus menerus mengambil keputusan. Jika 

individu tersebut akhirnya mengambil keputusan hal ini akan menghasilkan 

kekhwatiran lebih lanjut. 

Oleh karena itu, siswa perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman serta 

langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mengurangi kecemasan dalam 

pemilihan kariernya. Dalam upaya membantu siswa agar dapat memiliki 
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pengetahuan dan pemahaman tentang penentuan arah pilihan karier, diperlukan 

suatu layanan yang mampu membantu siswa memahami dan menguasai serta 

menerapkan langkah-langkah sebagai upaya mengurangi kecemasan dalam 

pemilihan kariernya. 

Dalam hal ini layanan yang paling sesuai digunakan adalah layanan 

konseling trait and factor, karena merupakan corak konseling yang menekankan 

pada pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu 

dalam memecahkan beraneka masalah yang dihadapi, terutama yang 

menyangkut pilihan program studi dan atau bidang pekerjaan. Dengan kata lain 

konseling trait and factor digunakan sebagai salah satu alternatif konselor dalam 

membantu permasalahan klien yang berkaitan dengan pemilihan karier. 

Teori konseling Trait and Factor menekankan pentingnya kecocokan 

antara ciri (trait and factor) pribadi orang dengan persyaratan kerja. Semakin 

cocok, semakin besar peluang orang itu untuk mencapai produktifitas dan ia 

berkemungkinan memperoleh kepuasaan (Munandir, 1996:112). Selain soal 

kecocokan sifat dari dengan syarat pekerjaan karier juga harus disesuaikan 

dengan keadaan individu yaitu kemampuan, bakat, minat, potensi, cita-cita, 

fasilitas, dan pendukungnya. 

Pendekatan konseling trait and factor bertujuan untuk mengajak klien 

berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah dirinya serta 

mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalah tersebut. Selain itu 

konseling trait and factor ini mengikuti pemikiran logis sedangkan orang dalam 

menghadapi dan memecahkan masalah pengambilan keputusan. Orang yang 
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mengalami kecemasan tidak dapat mengoptimalkan kemampuan dirinya 

terutama dalam pengambilan keputusan tentang arah pilihan kariernya. Jika 

individu tersebut akhirnya mengambil keputusan, maka hal ini akan 

menghasilkan kekhawatiran lebih lanjut. 

Dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan yaitu adanya siswa-

siswa yang cemas dalam memilih karier. Untuk membantu siswa yang 

mengalami masalah pada kecemasan dalam pemilihan kariernya, maka peneliti 

menggunakan penelitian eksperimen dengan teknik konseling trait and factor. 

Untuk itu, penulis mengambil judul tentang “ UPAYA MENURUNKAN 

KECEMASAN DALAM PEMILIHAN KARIER MELALUI KONSELING 

TRAIT AND FACTOR PADA SISWA KELAS XI B DI SMK NEGERI 1 

WIROSARI  KABUPATEN GROBOGAN TAHUN AJARAN 2011/2012 ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah utama dalam 

penelitian ini bahwa apakah kecemasan siswa dalam pemilihan karier akan 

mengalami penurunan setelah ditangani melalui Konseling Trait and Factor.  yang 

nantinya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kecemasan siswa dalam pemilihan karier sebelum 

diberi layanan konseling trait and factor pada siswa kelas XI B di SMK 

Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012 ? 
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2. Bagaimana gambaran kecemasan siswa dalam pemilihan karier setelah diberi 

layanan konseling trait and factor pada siswa kelas XI B di SMK Negeri 1 

Wirosari Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012 ? 

3. Bagaimana gambaran perbedaan kecemasan siswa dalam pemilihan karier 

sebelum dan setelah diberi layanan konseling trait and factor pada siswa 

kelas XI B di SMK Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2011/2012 ? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan utama yang akan 

dicapai adalah mengetahui kecemasan siswa dalam pemilihan karier akan 

mengalami penurunan setelah ditangani melalui Konseling Trait and Factor.  

Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kecemasan siswa dalam pemilihan karier sebelum 

diberi layanan konseling trait and factor pada siswa kelas XI B di SMK 

Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012.  

2. Untuk mengetahui tingkat kecemasan siswa dalam pemilihan karier setelah 

diberi layanan konseling trait and factor pada siswa kelas XI B di SMK 

Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012.  

3. Untuk mengetahuai tingkat perbedaan kecemasan siswa dalam pemilihan  

karier sebelum dan setelah diberi layanan konseling trait and factor pada siswa 

kelas XI B di SMK Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2011/2012. 
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1.4  Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi manfaat secara teoritis dan 

manfaat praktis. 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, 

pengetahuan, tentang upaya menurunkan kecemasan siswa dalam 

pemilihan karier melalui pendekatan konseling trait and factor. 

2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan 

konseling trait and factor yang dilaksanakan untuk membantu 

menurunkan  kecemasan siswa dalam pemilihan karier. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa dapat mengatasi masalahnya yaitu kecemasan dalam 

menentukan pilihan karier setelah lulus. 

2. Bagi Konselor SMK Negeri 1 Wirosari Grobogan dapat mengetahui 

bahwa konseling trait and factor dapat digunakan sebagai upaya 

menurunkan kecemasan siswa dalam pemilihan kariernya. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, 

bagian pokok, dan bagian akhir untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri atas sampul, lembar berlogo judul, pengesahan, 

pernyataan keaslian tulisan, motto, dan persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian pokok terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, pembahasan dan penutup. 

Bab 1 Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan garis besar penulisan skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, memuat uraian tentang uraian teori mengenai 

penelitian terdahulu, membahas kecemasan meliputi: pengertian kecemasan, 

gejala kecemasan, faktor terjadinya kecemasan, macam-macam kecemasan, 

faktor-faktor kecemasan, tingkatan kecemasan dan upaya mengurangi 

kecemasan. Teori-teori pemilihan karier, meliputi: pengertian karier, pengertian 

pemilihan karier, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karier, kecemasan 

dalam pemilihan karier, upaya mengurangi kecemasan dalam pemilihan karier. 

Konseling trait and factor, meliputi: konsep dasar, tujuan konseling, asumsi 

masalah, karakteristik klien, peran konselor, prosedur pelaksanaan, dan teknik-

teknik konseling, serta upaya mengurangi kecemasan dalam pemilihan karier 

melalui konseling trait and factor.  

Bab 3 Metode Penelitian, Bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, 

desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel 
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penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan data, 

prosedur penyusunan instrumen, dan analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian, bagian ini berisikan hasil dari penelitian dan 

pembahasan dari data yang diperoleh. 

Bab 5 Penutup, memuat uraian tentang simpulan hasil  penelitian dan saran 

yang berisi masukan dari penulis tentang perlunya dilakukan penelitian lanjutan. 

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu tentang 

kecemasan yang dapat mendukung penelitian ini dan teori-teori yang 

melandasi penelitian ini. Teori-teori tersebut antara lain: pengertian 

kecemasan, meliputi; faktor-faktor kecemasan, jenis kecemasan, gejala 

kecemasan, ciri-ciri kecemasan, proses terjadinya kecemasan, tingkatan 

kecemasan, upaya mengurangi kecemasan. pengertian kecemasan dalam 

pemilihan karier, upaya mengurangi kecemasan dalam pemilihan karier. 

Konseling Trait and Factor, meliputi; konsep dasar, tujuan konseling, asumsi 

masalah, karakteristik klien, peran konselor, prosedur pelaksanaan dan 

teknik-teknik konseling. Upaya mengurangi kecemasan dalam pemilihan 

karier.  Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hal tersebut. 

 

2.1  Penelitian Terdahulu Mengenai kecemasan 

Sebelum membahas teori-teori yang melandasi penelitian yang 

berjudul Upaya Menurunkan Kecemasan Siswa dalam Pemilihan Karier 

Melalui Konseling Trait and Factor Pada Siswa Kelas XI B Di SMK Negeri 

1 Wirosari Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2011/2012 akan diuraikan 

beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini.  
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Penelitian Arifah (2005:viii) pada tahun pelajaran 2005/2006 tentang 

pengaruh bimbingan karier siswa dalam memilih karier. Populasi dalam 

penelitian ini diambil dari siswa kelas 11 sejumlah 320 dengan sampel 

sejumlah 80 orang. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bimbingan 

karier di SMK  Negeri 2 Magelang (kelompok Bisnis dan Manajemen) 

termasuk kategori efektif, dengan persentase 79,43%. Kemandirian siswa 

dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang 

(kelompok bisnis dan manajemen) tahun pelajaran 2005/2006 termasuk 

kategori tinggi dengan persentase 81,99%. Dari hasil penelitian diperoleh, ada 

pengaruh yang signifikan antara bimbingan karier terhadap kecemasan siswa 

dalam pemilihan karier pada siswa kelas I11 SMK Negeri 2 Magelang tahun 

ajaran 2005/2006. 

Hasil penelitian yang terkait dengan pilihan karier yaitu dalam 

penelitian Mas Pujantoro dalam jurnal penelitian Pendidikan UNNES, 

2005:98. Penelitian dengan sumber data penelitian adalah siswa kelas 3 SMU 

Negeri di Pekalongan yang berukuran 109 pasang mata menunjukkan 

signifikannya hubungan fungsional baik secara parsiap maupun secara ganda 

antara faktor konsep diri dan motivasi berprestasi dengan pilihan karier. Hasil 

penelitian menunjukkan (a) konsep diri terhadap perencanaan pilihan karier 

siswa adalah 34,6%, (b) motivasi berprestasi terhadap perencanaan pilihan 

karier siswa adalah 44,6%, (c) konsep diri dan motivasi berprestasi terhadap 

perencanaan pilihan karier siswa adalah 47,9%. 
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Dari hasil penelitian lain dengan sampel penelitian yaitu 35 siswa dari 

seluruh kelas III, menunjukkan bahwa kesiapan kerja secara psikologis pada 

siswa kelas II Akutansi mulanya kategori sedang dan setelah memperoleh 

layanan bimbingan karier mengalami peningkatan menjadi kategori tinggi. 

Dari hasil analisis deskriptif persentase sebesar 62,7% dengan kategori 

sedang, setelah diberi treatmen mengalami peningkatan sebesar 16,5% 

sehingga menjadi 79,2% dengan kategori tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian layanan informasi dalam bimbingan karier 

efektif dalam meningkatkan kesiapan kerja secara psikologis (Khyati,2006:ii). 

Dari penelitian-penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

melalui bimbingan karier dapat membantu siswa dalam mengatasi 

kebingungannya dalam memilih karier. Selain itu, dengan kemampuan 

psikologis dalam hal ini kemandirian dapat dikatakan mendukung siswa 

dalam pemilihan karier, sehingga perlu diberikan suatu layanan yang mampu 

mengurangi kecemasan siswa dalam memilih karier. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan layanan konseling Trait and Factor yang mana 

nantinya dapat memberikan pengetahuan mengenai informasi karier sehingga 

siswa memperoleh pemahaman. 
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2.2  Kecemasan dalam Pemilihan Karier 

2.2.1 Kecemasan 

Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai pengertian kecemasan, 

gejala kecemasan, proses terjadinya kecemasan, macam-macam kecemasan, faktor-

factor kecemasan, tingkatan kecemasan, dan upaya mengurangi kecemasan. 

2.2.2 Pengertian Kecemasan 

Kecemasan adalah gejala yang umum dan normal pada setiap 

individu. Hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana tingkat kecemasan 

berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Kecemasan pernah dialami oleh 

setiap orang atau individu dan merupakan bentuk perasaan yang biasanya 

dialami oleh suasana hati yang kurang menyenangkan. 

Sullivan (dalam Hall& Lindzey, 2005:281) bahwa kecemasan adalah 

penghayatan tegangan akibat ancaman nyata atau luarnya dibayangkan 

terhadap keamanan individu. Rasa cemas terdapat dalam semua gangguan 

psikologis. Pertama, rasa cemas yang timbul akibat melihat dan mengetahui 

ada bahaya yang mengancam dirinya. Kedua, rasa cemas yang berupa 

penyakit dan dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yang paling sederhana 

adalah perasaan cemas (takut) oleh karena sesuatu sebab yang kurang jelas 

dan tidak ada hubungannya dengan apa-apa namun mempengaruhi 

keseluruhan diri pribadi. 

Menurut Ramaiah (2003:3) kecemasan adalah bukanlah  suatu 

penyakit melainkan suatu gejala. Kebanyakan orang mengalami kecemasan 

pada waktu-waktu tertentu dalam kehidupannya. Biasanya kecemasan muncul 
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sebagai reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan, dan karena itu 

berlangsung sebentar saja. 

Kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk 

berbuat sesuatu (Corey, 1999:17) Kecemasan mempunyai segi yang disadari 

seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa berdosa terancam, dalam segi 

yang tidak disadari yaitu tidak mampu menghindari dari perasaan yang tidak 

menyenangkan. 

Menurut Sundari (2005:51) kecemasan terjadi karena individu tidak 

mampu mengadakan penyesuaian terhadap diri sendiri di dalam lingkungan 

pada umumnya. Kecemasan ini timbul karena manifestasi perpaduan 

bermacam- macam proses emosi. Menurut Nevid (2003: 163) kecemasan 

(anxietas) adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang 

mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.   

Dari berbagai pengertian kecemasan  menurut para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa kecemasan merupakan suatu keadaan tegang yang 

menimbulkan emosi tidak menyenangkan seperti perasaan khawatir, gelisah 

dan takut yang muncul secara bersamaan sebagai reaksi terhadap bahaya yang 

nyata atau tidak nyata dan melibatkan konflik jiwa dalam diri sendiri. 

Perasaan tidak menyenangkan muncul karena adanya bahaya yang 

mengancam dan hambatan yang dapat menimbulkan stress pada dirinya serta 

menimbulkan akibat yang dapat dilihat melalui gejala psikologis serta sosial 

dalam diri individu. 
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2.2.3 Gejala Kecemasan 

Individu-individu yang normal terkadang mengalami kecemasan yang 

nampak, sehingga dapat dilihat pada penampilan yang berupa gejala 

fisiologis, psikologis, dan sosial.  

 Menurut Fahmi (1977:29) kecemasan mempunyai penampilan atau 

gejala-gejala yang bermacam-macam antara lain : 

1. Gejala jasmaniah (fisiologis) yaitu ujung-ujung anggota dingin (kaki dan 

tangan) keringat berpercikan, gangguan pencernaan, cepatnya pukulan 

jantung, tidur terganggu, kepala pusing, hilang nafsu makan dan 

pernapasan terganggu. 

2. Gejala kejiwaan antara lain: sangat takut, serasa akan terjadi bahaya atau 

penyakit, tidak mampu memusatkan perhatian, selalu merasa akan terjadi 

kesuraman, kelemahan dan kemurungan, hilang kepercayaan dan 

ketegangan dan ingin lari dari menghadapi suasana kehidupan. 

      Menurut Greemberg (2004) gejala kecemasan dibagi menjadi : 

1. Reaksi fisik, meliputi telapak tangan berkeringat, otot tegang, jantung 

berdegup kencang. 

2. Perilaku, meliputi menghindari situasi saat kecemasan terjadi, meninggalkan  

situasi ketika kecemasan mulai mengganggu, mencoba melakukan banyak 

hal sempurna atau mencoba mencegah bahaya. 

3. Pemikiran, meliputi pemikiran bahaya secara berlebihan, menganggap diri  

tidak mampu mengatasi masalah, tidak menganggap penting bantuan dari orang 

lain, khawatir dan berpikir tentang hal yang lain. 
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4. Suasanan hati, meliputi gugup, jengkel, cemas dan panik. 

 Menurut Ramaiah (2003:30) gejala kecemasan dibagi menjadi : 

1. Kecemasan hebat berkepanjangan yang paling tidak, mempunyai tiga dari 

keempat kategori gejala berikut: 

a. Urat saraf semakin tegang: gemetaran, menjadi tegang, rasa sakit 

dalam otot-otot, kelelahan, tidak mampu bersikap santai, alis berkedut, 

selalu mengernyitkan kening, wajah tegang, gelisah, dan resah. 

b. Gejala-gejala umum: keringat bercucuran, denyut jantung yang 

bertambah dan berdegup keras. Tangan yang dingin dan berkeringat, 

mulut kering,merasa pusing, kesemutan pada tangan dan kaki, makin 

sering buang air kecil, sakit perut, diare, rasa sakit di tengah perut, 

tenggorokan tersumbat, dan bernafas cepat. 

c. Dugaan-dugaan kekhawatiran: rasa cemas, rasa gelisah, ketakutan, 

mudah lupa dan mengetahui lebih dahulu bencana. 

d. Perhatian: perhatian yang meningkat yang mengakibatkan pelengahan 

pikiran, susah berkonsentrasi, kurang tidur, mudah marah, tidak sabar, 

dan merasa resah. 

 

2. Merasa cemas berkepanjangan selama setidak- tidaknya satu tahun. 

3. Tidak ada kaitannya dengan gangguan jiwa seperti depresi, dan lain- lain 

4. Berusia 18 tahun atau lebih. 

Menurut Hawari (2001:66) mengemukakan gejala kecemasan antara lain: 

1. Merasa tegang, gelisah, mudah terkejut. 

2. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang. 

3. Merasa khawatir, cemas, mudah tersinggung. 

4. Gangguan konsentrasi dan daya ingat. 

5. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan 

  Seseorang yang menderita gangguan kecemasan, maka setiap hari 

hidup dalam keadaan tegang.dia selalu merasa serba salah atau khawatir dan 

cenderung memberi reaksi yang berlebihan. Keadaan psikologis yang nampak 
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yaitu individu tersebut terus-menerus mengkhawatirkan segala macam 

masalah yang mungkin terjadi dan sulit berkonsentrasi serta mangambil 

keputusan. Jika individu tersebut akhitnya mengambil keputusan, maka hal 

ini akan menghasilkan kekhwatiran lebih lanjut. 

2.2.4 Proses Terjadinya Kecemasan 

Menurut Sundari (2005:51), kecemasan terjadi karena individu tidak 

mampu mengadakan penyesuaian diri sendiri didalam lingkungan pada 

umumnya. Kecemasan ini timbul karena manifestasi perpaduan bermacam-

macam proses emosi, misalnya orang yang sedang mengalami frustasi dan 

konflik. Selain itu kecemasan sering kali didahului oleh rasa kekhawatiran 

atau ketakutan yang berasal dari fikiran atau harapan dan hilangnya 

kepercayaan diri dalam mengatasi suatu masalah.  

Kecemasan ini berlangsung sementara dalam hal intensitas dan 

lamanya waktu. Individu mengalami cemas karena adanya reaksi terhadap 

suatu masalah yang sulit dipecahkan, selanjutnya dalam masalah tersebut 

membuat individu menjadi frustasi karena menyangka akan terjadi sesuatu 

yang tidak meyenangkan dan tidak mampu menyelesaikan masalah dengan 

baik sehingga terjadi kekhawatiran dan ketakutan terhadap dirinya sendiri 

yang menimbulkan rasa cemas yang mempengaruhi kepribadiannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengalami kecemasan 

dalam pemilihan karier disebabkan karena ia belum mempunyai kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kariernya 
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2.2.5    Macam-macam Kecemasan 

Kecemasan muncul karena seseorang tidak mampu menyelesaikan 

diri, baik terhadap diri sendiri, dengan orang lain maupun terhadap 

lingkingannya. Menurut Cattel dan Scheler (dalam Clerg, 1994:49) 

kecemasan dibagi menjadi dua macam yaitu: 

1. State anxienty adalah reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu, 

yang dirasakan sebagai suatu ancaman. 

2. Trait anxienty adalah menunjukkan pada ciri atau sifat seseorang yang cukup 

stabil yang mengarahkan seseorang menginterprestasikan sesuatu keadaan 

sebagai ancaman yang disebut kecenderungan akan kecemasan. 

Menurut Ramaiah (2003:13) kategori keadaan kecemasan mencakup 

tiga macam gangguan khusus: (1) Ganguan kepanikan, (2) Gangguan 

kecemasan pada umumnya dan (3) Gangguan kompulsif obsesif.  

Menurut Freud (dalam Corey, 1997:17) kecemasan ditemukan dalam 

tiga macam  yaitu : 

1. Kecemasan realitas 

Tipe pokoknya adalah kecemasan realitas atau rasa takut akan bahaya-bahaya           

nyata dari luar, kedua tipe kecemasan lain berasal dari kecemasan realitas ini. 

2. Kecemasan neurotic  

adalah rasa takut jangan-jangan insting-insting akan lepas dari kendali yang 

menyebabkan sang pribadi berbuat sesuatu yang bisa membuatnya dihukum. 

Kecemasan neurotic bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu sendiri 

melainkan ketakutan terhadap hukuman yang mungkin terjadi jika suatu insting 
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dipuaskan. Kecemasan neurotic mempunyai dasar dalam kenyataan, sebab 

dunia sebagaimana diwakili oleh guru, orang tua dan berbagai autoritas lain 

akan menghukum anak bila ia melakukan tindakan implusif.  

3. Kecemasan moral  

adalah rasa takut terhadap suara hati. Orang-orang yang super egonya 

berkembang dengan baik cenderung merasa bersalah jika mereka melakukan 

atau berfikir untuk melakukan sesuatu yang bertententangan dengan norma 

moral dimana meraka dibesarkan. Mereka disebut mendengarkan bisikan suara 

hati. Kecemasan moral juga mempunyai dasar dalam realitas, dimasa lampau 

sang pribadi pernah mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan 

bisa di hukum lagi. 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan 

dalam pemilihan karier dalam penelitian ini, termasuk jenis kecemasan 

realistik, karena individu menyadari bahwa dirinya merasa khawatir 

memikirkan kariernya. Hal ini dapat dilihat dari perilaku individu yang selalu 

merasa cemas, takut, ragu apabila salah dalam mengambil keputusan mengenai 

pemilihan kariernya. 

2.2.6   Faktor-Faktor Kecemasan  

Faktor penyebab terjadinya kecemasan dapat bersumber dari, perasaan 

bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, 

pengalaman gagal yang terus menerus menjadikan seseorang kurang percaya 

diri dan cemas, serta perlakuan orang tua yang terlalu otoriter menjadikan 

anak takut berbuat salah dan selalu ragu- ragu (Supriyo, 2008:79). 
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Menurut Nevid (2003:184) faktor  gangguan kecemasan ada tiga hal 

meliputi: 

1. Faktor-faktor biologis dalam gangguan kecemasan. 

Bukti-bukti semakin bertambah mengenai pentingnya faktor-faktor biologis pada 

gangguan kecemasan seperti hereditas dan ketidakseimbangan biokimia  

di otak. 

2. Faktor-faktor Kausal 

Faktor kausal yang menyebabkan kecemasan (gangguan kecemasan 

merefleksikan saling keterkaitan antara berbagai macam penyebab 

diantaranya faktor biologis, sosial, pemaparan terhadap suatu peristiwa yang 

mengancam, kurangnya dukungan sosial, konflik psikologis yang tidak 

terselesaikan dan adanya faktor kognitif. 

3. Faktor-faktor kognitif  

Fokus dari perpektif kognitif  adalah pada peran dari cara pikir yang terdistorsi 

dan disfungsional yang mungkin memegang peran pada pengembangan 

gangguan-gangguan kecemasan. Beberapa gaya berpikir yang oleh para ahli 

peneliti dikaitkan dengan gangguan kecemasan yaitu: prediksi berlebihan 

terhadap rasa takut, keyakinan yang self-defeating atau irrasional, sensivitas 

berlebihan terhadap ancaman, sensivitas kecemasan, salah mengatribusikan 

sinyal-sinyal tubuh, self-effycacy yang rendah. 

Ada beberapa macam penyebab kecemasan menurut Supraktinya 

(1995:40) adalah sebagai berikut: 
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1. Modeling yaitu mencontoh orang tua yang memiliki sifat tegang dan 

pencemas. 

2. Tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan yang dapat membahayakan  

atau mengancam ego seperti rasa bermusuhan terhadap seseorang, dorongan-

dorongan sex dan sebagainya. 

3.  Membuat keputusan yang menimbulkan kecemasan.  

4. Munculnya kembali trauma psikologis yang pernah dialami dimasa lalu. 

Dari beberapa faktor kecemasan bahwa kecemasan terdiri dari 

beberapa faktor, diantaranya faktor-faktor biologis dalam gangguan 

kecemasan, faktor-faktor genetis, faktor-faktor kognitif. Sehingga dapat 

disimpulkan apabila dilihat dari faktor yang menyebabkan kecemasan maka 

yang menjadi penyebab kecemasan antara lain munculnya kembali trauma 

psikologis yang pernah dialami, emosi tertekan, faktor kognitif dan 

emosional. 

2.2.7 Tingkatan Kecemasan 

Tingkat kecemasan yang dialami oleh orang bervariasi. Tingkatan 

kecemasan dapat mempengaruhi gejala-gejala yang dimunculkan dalam diri 

seseorang yang mengalami kecemasan sehingga dengan tingkatan kecemasan 

yang dialami seseorang menentukan bagaiamana alternatif penanganannya. 

Menurut Batara (2010:20), kecemasan dapat dibagi dalam sejumlah 

kategori yaitu:. 

1. Kecemasan normal yang terjadi sebelum sesuatu peristiwa penting atau 

dalam situasi yang dikenal sebagai pembangkit kecemasan. Tingkatan 
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kecemasan itu bervariasi dan sebagian dari kita merasa jauh lebih cemas 

daripada yang lainnya bila dihadapkan pada situasi yang sama.  

2. Kecemasan fobik merupakan kecemasan yang ditimbulkan oleh obyek 

atau situasi yang biasanya tidak menyebabkan kecemasan.  

3. Kecemasan yang mengambang bebas. Pada kecemasan tipe ini, fenomena 

fisik dan perasaan terjadi tanpa sebab yang jelas. Biasanya ada 

penyebabnya, tetapi penyebab itu tidak jelas bagi si korban. Ada tipe 

kecemasan lain yang dihubungkan dengan keadaan depresif. Sekali lagi 

tidak ada kecemasanyang jelas yang menimbulkan kecemasan ini, kecuali 

fikiran dan perasaan yang menyertai depresi. 

4. Kecemasan tidak normal datangnya secara mendadak, atau dengan 

bertahap.  

Seseorang yang terkena kecemasan seperti ini dengan tiba-tiba ia akan 

menjadi khawatir, lalu kecemasan itu berakibat menghalang-halangi 

pekerjaannya. Penderita kecemasan ini bisa diatasi dengan istirahat 

dirumah dan mencari ketenangan jiwa.Salah satu persoalan penting yang 

menyangkut kecemasan tidak normal adalah kecemasan itu cenderung 

menetap dalam pikiran kita. Setelah mengalami kejutan yang cukup aneh, 

biasanya kita merasa khawatir dan dari kekhawatiran itu lalu timbul rasa 

cemas yang semakin parah dan selanjutnya ditambah dengan timbulnya 

perasaan cemas kembali. Begitulah seterusnya yang terjadi sampai 

berlarut- larut jika tidak segera diatasi. Mungkin karena kecemasan yang 

tidak beralasan itulah sehingga terjadi apa yang disebut “lingkaran setan” 
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kekhawatiran menimbulkan kecemasan dan kecemasan menimbulkan 

kekhawatiran juga. 

5. Kecemasan kronis, kecemasan seperti ini datangnya tidak secara 

mendadak melainkan dengan bertahap. Kecemasan ini dapat ditolong 

dengan cara melakukan relaksasi atau bersikap santai. Banyak metode lain 

yang dapat digunakan untuk mengatasinya, tetapi metode yang dipilih 

haruslah disesuaikan dengan sikap penderita serta apa yang mungkin 

tersedia. 

Menurut Struat dan Sundeen (1998) dalam skripsi Yustitia Dwi Okta 

menguraikan bahwa tingkat kecemasan terbagi menjadi empat tingkatan yaitu:  

1. Kecemasan ringan, kecemasan ringan berkenaan dengan ketegangan hidup 

yang menjadikan seseorang menjadi waspada. 

2. Kecemasan sedang, kecemasan ini memungkinkan seseorang untuk 

memutuskan pada hal yang penting dan mengesampingkan hal yang lain 

sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif tetapi dapat 

melakukan hal yang lebih terarah. 

3. Kecemasan berat, kcemasan berat sangat mengurangi lahan persepsi 

seseorang karena hanya memikirkan sesuatu yang terinci, spesifik dan 

tidak dapat berpikir tentang hal yang lain.  

4. Tingkatan panik dari kecemasan, tingkat ini berhubungan dengan 

terperangah, ketakutan dan teror. Orang yang panik tidak mampu 

melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Tetapi peningkatan 
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aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan 

orang lain, persepsi yang menyimpang dan kehilangan pemikiran rasional.   

Dalam hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa 

kecemasan yang dialami oleh siswa terhadap kariernya dapat dibagi menjadi 4 

tingkatan yaitu kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat dan 

tingkat panik dari kecemasan.  

2.2.8    Upaya Mengurangi Kecemasan 

Rasa cemas adalah manusiawi, tidak ada manusia yang tidak pernah 

mengalami kecemasan.kecemasanpun dapat ditanggulangi dengan berbagai 

cara, seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli  tersebut. Menurut 

Atkinson (1999: 214) ada 2 cara utama yaitu : 

1. Cara I menitik beratkan masalahnya, individu menilai sesuatu yang 

menimbulkan kecemasan dan kemudian melakukan sesuatu untuk 

mengubah atau menghindarinya. 

2. Cara II menitikberatkan emosinya, individu berusaha tidak langsung 

menghadapi masalah yang menimbulkan kecemasan itu, diantaranya 

mekanisme, pertahanan, penolakan (denial), penekanan (represi) 

rasionalisasi, pembentukan reaksi, proyeksi, intelektualisasi, pengalihan 

(displacement), mekanisme bela dari dan penyesuaian. 

Menurut Wiramihardja (2005:172) bahwa upaya mengurangi kecemasan 

yaitu: 
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1. Melatih (coaching) adalah memberikan petunjuk yang berulang-ulang 

mengenai apa yang harus dilakukan individual ketika menghadapi 

masalah-masalah yang tidak mampu ia tanggulangi.  

2. Bimbingan (guidance) adalah member tahu dan petunjuk serta 

mendampingi klien dalam memecahkan masalahnya. 

3. Konseling adalah upaya bantuan yang titik beratnya adalah untuk 

menemani klien untuk menyelesaikan masalah dengan cara merefleksikan 

masalah klien sampai timbulnya pemahaman emosional dalam diri 

individu atas permasalahannya dan kemampuannya untuk memecahkan 

permasalahannya sendiri. 

4. Pemberian nasihat adalah memberitahukan mengenai keadaan atau cara 

yang ditempuh mengenai masalah yang dialami klien. 

5. Perlakuan (treatment) adalah setiap tindakan yang diberikan seorang ahli 

kepada individual agar terlepas dari keadaan terganggu atau terlilit 

masalah. 

6. Pengubahan perilaku (behavior modification) adalah setiap tindakan yang 

diarahkan pada perilaku yang salah pada seseorang sehingga ia dapat 

berfungsi optimal. 

2.3 Karier 

Dalam hal ini akan dibahas  pengertian karier, pengertian pemilihan karier, 

pengertian kecemasan dalam pemilihan karier dan upaya mengurangi kecemasan 

dalam pemilihan karier. 

2.3.1 Pengertian Karier 
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 Pada umumnya orang sering menyamakan antara karier dengan 

pekerjaan, padahal sebenarnya pengertian karier maknanya berbeda dengan 

pekerjaan, hal ini tersebut seperti yang diungkapkan Winkel (1991:510) 

“karier lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan 

diyakini sebagai penggilan hidup, yang mewarnai seluruh alam pikiran dan 

persaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya”. 

Seseorang dalam kehidupannya harus mempunyai karier atau pekerjaan 

yang jelas. Menurut Shertzer (dalam Sukardi, 1994:17) “karier dapat 

diartikan sebagai suatu rangkain pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan 

kedudukan yang dipegang oleh orang atau seseorang seumur hidupnya”. 

Sedangkan menurut pendapat Winkel (dalam Sukardi, 1994:17) karier 

diartikan sebagai suatu riwayat pekerjaan yang teratur, setiap pekerjaan yang 

ditekuni itu adalah merupakan sebagai suatu persiapan untuk selanjutnya atau 

masa depannya. Setelah orang beranjak dewasa maka seharusnya persiapan 

kariernya telah mantap. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa karier adalah suatu status dalam jenjang 

pekerjaan atau jabatan seseorang yang sesuai dengan kemampuannya sebagai 

sumber nafkah apa itu berupa mata pencaharian utama ataupun tambahan 

untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupanya. 

2.3.2 Pengertian Pemilihan Karier 

 Menurut Winkel (1991:512) menyatakan bahwa, “Pemilihan karier 

merupakan suatu proses pemilihan jabatan yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor psikologis, sosiologis, kultural geografis, pendidikan, fisik ekonomi 
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dan kesempatan yang terbuka, yang bersama-sama membentuk jabatan 

seseorang dimana seseorang tadi memperoleh sejumlah keyakinan, nilai 

kebutuhan, kemampuan, keterampilan, minat, sifat kepribadian, pemahaman 

dan pengetahuan yang semuanya berkaitan dengan jabatan yang 

dipangkunya”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilihan karier 

seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu internal dan eksternal. 

 Sedangkan Munandir (1996:86) pemilihan karier seseorang yang 

mengarahkan pada pola tingkah laku tertentu selaras dengan pengharapan 

masyarakat dan budayanya. Jadi dapat diartikan pemilihan karier merupakan 

bagian dari proses perkembangan individu, arah pilihan karier seseorang 

sebagai proses yang panjang yang diprngaruhi oleh taraf perkembangannya.  

  Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan karier adalah 

suatu proses pemilihan jabatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

psikologis, sosiologis, kultural geografis, pendidikan, fisik, ekonomi, dan 

kesempatan terbuka yang di dalamnya menggambarkan motivasi, 

pengetahuan mengenai masalah-masalah, jabatan, pemahaman diri, 

keyakinan, nilai kebutuhan, kemampuan ketrampilan , minat, sifat 

kepribadian sehingga mengarah pada pola tingkah laku tertentu selaras 

dengan pengharapan masyarakat dan budayanya 

2.3.3  Pengertian Kecemasan dalam Pemilihan Karier 

Kecemasan merupakan suatu keadaan tegang yang menimbulkan emosi 

tidak menyenangkan seperti perasaan khawatir, gelisah dan takut yang muncul 

secara bersamaan sebagai reaksi terhadap bahaya yang nyata atau tidak nyata dan 



 

 

 

 

31 

menimbulkan konflik jiwa dalam diri sendiri. Perasaan tidak menyenangkan 

muncul karena adanya bahaya yang mengancam dan hambatan yang dapat 

menimbulkan stres pada dirinya serta menimbulkan akibat yang dapat dilihat 

melalui gejala psikologis serta sosial dalam diri individu. 

Proses memilih kadang-kadang memerlukan perhitungan keuntungan dan 

kerugian sesuatu alternatif dibandingkan dengan alternatif  lainnya. Menurut 

Sulaeman (1995:64) menyataka: “Seringkali pilihan para remaja merupakan 

sesuatu yang mendalam karena ia sering memilih dirinya yaitu membuat 

keputusan-keputusan tentang apa, siapa, dan akan menjadi apa dia kelak”. 

Manusia itu adalah unik yaitu memiliki kesadaran tentang kemungkinan. 

Kesadaran akan kemungkinan ini meliputi dan erat sekali berhubungan dengan 

kesadaran akan kebebasan, yaitu kebebasan untuk menerima atau menolak, 

kebebasan untuk memilih alternatif yang satu dari pada yang lainnya. 

Pemilihan karier kerap disertai kecemasan yang menimbulkan perasaan 

gelisah, ragu dan takut, apabila dibuat pilihan yang salah. Selama proses 

perkembangan karier pada saat-saat tertentu harus diambil suatu keputusan 

penting, yang berarti memilih dari beberapa alternatif yang terbuka. Pilihan yang 

salah kelak membawa aneka konsekuensi yang berat, yang menggerogoti 

kebahagiaan hidup. Kecemasan ini dapat bertambah kalau kondisi sosial ekonomi 

masyarakat tidak stabil, sehingga individu merasa sulit memperkirakan akibat 

positif atau negatif dari pilihannya. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kecemasan dalam pemilihan karier yaitu 

suatu perasaan gelisah, ragu dan takut, apabila seseorang membuat pilihan yang 

salah dalam menentukan arah pilih kariernya.   

2.3.4  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Pemilihan Karier  

Pemilihan karier seseorang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Menurut Shertzer dan Stone (dalam Winkell, 1991:531) ada beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan karier, antara lain: 

b. Faktor yang bersumber dari individu (faktor internal): 

1. Taraf intelegensi 

2. Bakat dan minat 

3. Sikap 

4. Kepribadian  

5. Nilai-nilai kehidupan 

6. Hobi atau kegemaran 

7. Perstasi dan keterampilan 

8. Pengetahuan, sifat-sifat dan keadaan jasmani 

 

c. Faktor yang bersumber dari luar individu (faktor eksternal): 

1. Masyarakat  

2. Keadaan sosial dan ekonomi negara atau daerah 

3. Status sosial ekonomi keluarga 

4. Pengaruh dari anggota-anggota keluarga besar dan keluarga inti 

5. Pendidikan sekolah 

6. Pergaulan dengan teman-teman sebaya 

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

studi. 

 

 

2.3.5    Upaya Mengurangi Kecemasan dalam Pemilihan Karier 

 Kecemasan dalam pemilihan karier merupakan suatu hambatan dalam karier 

seseorang. Pemilihan karier kerap disertai kecemasan yang menimbulkan 

perasaan gelisah, ragu, dan takut, apabila dibuat pilihan yang salah. Selama 

proses perkembangan karier pada saat-saat tertentu harus diambil suatu 
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keputusan penting, yang berarti memilih dari beberapa alternatif yang 

terbuka. Pilihan yang salah kelak membawa aneka konsenkuensi yang berat, 

yang menggrogoti kebahagiaan hidup. Kecemasan ini dapat bertambah kalau 

kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak stabil, sehingga individu merasa 

sulit memperkirakan akibat positif atau negatif dari pilihannya. 

 Pada umumnya tanda-tanda yang menyertai kecemasan pada tiap orang 

adalah sama yaitu ditandai perubahan psikologis seperti persaan tegang, takut, 

khawatir. Sedangkan gejala sosial dapat berupa menghindar, menarik diri dari 

interaksi sosial. 

 Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecemasan dalam pimilihan karier, 

maka perlu adanya upaya atau cara untuk pemecahannya. Salah satu upaya 

untuk mengurangi atau memecahkan masalah dalam pemilihan karier melalui 

terapi, menurut Clerg (2005:90) menyatakan ada beberapa terapi bagi 

penderita kecemasan yaitu, antara lain: 

a. Metode lingkah laku seperti desensitisasi sistematis yaitu penderita belajar 

relaks pada waktu ada stimulus yang menyebabkan cemas dan modeling, 

individu mencontoh model yang menunjukkan tingkah laku yang sesuai jika 

dihadapkan dengan situasi yang ditakuti. 

b. Metode terapi meliputi prosedur pecahan kognitif untuk mengubah 

kepercayaan yang maladaptif agar dapat merubah tingkah laku. 

 Selain itu juga ada upaya atau cara untuk mengurangi kecemasan yaitu 

melalui konseling individu dengan menggunakan pendekatan konseling trait 

and factor. 
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 Konseling trait and factor dikatakan mengikuti pemikiran logis yang 

digunakan orang dalam menghadapi dan memecahkan masalah pengambilan 

keputusan. Ancangan ini disebut juga mengikuti model rasionalistik, kognitif 

(Critis,1981) dalam Munandir (1996:216) 

 Jadi dapat dikatakan bahwa konseling trait and factor selain digunakan untuk 

memecahkan masalah kecemasan dalam pemilihan karier, juga dapat 

membantu seseorang dalam mengambil keputusan. 

 Pada prinsipnya konseling trait and factor ini, konselor membantu 

memecahkan masalah klien yang berkenaan dengan kariernya. Konseling ini 

terdiri dari enam tahap yaitu: (1) Analisis atau pengumpulan data yang 

relevan dari klien, (2) sintesia atau merangkum data klien sehingga 

menggambarkan keseluruhan pribadi klien, (3)diagnosis atau mengumpulkan 

semua masalah klien dan sebab-sebabnya, (4) prognosis atau memprediksi 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada, (5) 

konseling atau keseluruhan proses pemberian bantuan, (6) tindak lanjut atau 

bantuan kepada klien apabila timbul masalah baru dan evaluasi pelaksanaan 

konseling. 

2.4 Pendekatan Konseling Trait and Factor  

 Proses konseling tidak dapat lepas dari pendekatan-pendekatan teoritis dalam 

memberikan bantuan pada klien. Kasus kecemasan dalam pemilihan karier ini 

akan ditangani dengan prosedur konseling Trait and Factor. Berikut ini akan 

membahas tentang: 
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2.4.1 Konsep Dasar 

 Menurut Winkel (1997:386) istilah Pendekatan Konseling trait and faktor 

merupakan corak konseling yang menekankan pada pemahaman diri melalui 

testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan 

beraneka masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program 

studi dan atau bidang pekerjaan. Dengan kata lain konseling Trait and Factor 

digunakan sebagai salah satu alternatif konselor dalam membantu 

permasalahan klien yang berkaitan dengan pemilihan karier. 

 Sedangkan teori lain menjelaskan bahwa konseling trait and factor dikatakan 

mengikuti pemikiran logis yang digunakan orang dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah pengambilan keputusan (Critis,1981).  Jadi dapat 

dikatakan bahwa konseling trait and factor selain digunakan untuk 

memecahkan masalah pemilihan karier, juga dapat membantu seseorang 

dalam mengambil keputusan.  

 Selain itu konseling trait and factor juga mengalami perkembangan yaitu 

masalah yang dibahas tidak hanya terbatas masalah karier serta pengambilan 

keputusan saja, tetapi cenderung semua permasalahan yang dialami oleh 

individu yang menyangkut intelek, sosial dan emosionalnya. 

 Hal ini juga dijelaskan dalam Fauzan (2004:78) konseling Trait and Factor 

pada mulanya merupakan ancangan konseling vocational, tetapi pada 

perkembangan perjalanannya menjadi lebih peduli pada perkembangan total 

individu, bukan pada masalah-masalah vocational saja. 
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 Setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi seperti, 

intelegensi umum, bakat khusus, taraf kreatifitas, wujud minat dan 

keterampilan, yang semuanya itu membentuk suatu pola yang khas untuk 

individu itu. 

 Menurut Williamson dalam Fauzan (2004:79) menyebutkan hakekat manusia 

dalam konseling Trait and Factor ada delapan yaitu sebagai berikut: 

a. Manusia dilahirkan dengan membawa potensi yang baik dan buruk 

b. Manusia bersifat bergantung dan hanya berkembang secara optimal di 

tengah-tengah masyarakat. 

c. Manusia ingin mencapai kehidupan yang lebih baik 

d. Hubungan manusia berkait dengan konsep alam semesta 

e. Manusia merupakan individu yang unik 

f. Manusia memiliki sifat-sifat umum 

g. Manusia bukan penerima pasif bawaan dan lingkungannya 

 

2.4.2   Tujuan Konseling 

 Tujuan konseling Trait and Factor menurut Fauzan (2004:91) secara ringkas 

dapat disebutkan, antara lain: (1) Self-clarificatio/kejelasan diri, (2) Self-

understanding/pemahaman diri, (3) Self-acceptante/penerimaan diri, (4) 

Self-direction/pengarahan diri, (5) Self-actualization/perwujudan diri. 

 Menurut sugiharto (2007) menyatakan bahwa tujuan dari konseling Trait and 

Factor adalah sebagai berikut:  

1. Membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan sebagai aspek 

kehidupan manusia. 

2. Membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan 

mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan 

kelemahan diri dalam kegiatan dengan perbuatan kemajuan tujuan-tujuan 

hidup dan karir. 

3. Membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, tidakmampuan, dan 

keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. 

4. Mangubah sifat-sifat subyektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan 

mengunakan metode ilmiah.  
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 Konseling Trait and Factor bertujuan untuk mengajak klien berpikir 

mengenai dirinya dan menemukan masalah dirinya serta mengembangkan 

cara-cara untuk keluar dari masalah tersebut.  

 Menurut Sugiharto (2007) menyatakan bahwa tujuan dari  Konseling Trait 

and Factor adalah: 

1. Membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai 

aspek kehidupan manusia. 

2. Membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan 

mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan 

kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan-tujuan 

hidup dan karier. 

3. Membantu individu untuk memperbaiki kekerungan, tidakmampuan, dan 

keterbatsan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. 

 Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan konseling trait and 

factor adalah membantu pemahaman diri klien yang terutama berkaitan 

dengan karier. Sehingga klien dapat mengurangi kecemasan dalam pemilihan 

karier sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

2.4.3 Asumsi Masalah 

 Pengkategorian dalam Konseling Trait and Factor menurut Fauzan (2004:84) 

dibagi menjadi dua yaitu secara sosiologis dan psikologis. Pengkategorian 

sosiologis ini misalnya tentang membagi macam-macam masalah atas 

masalah pendidikan, keluarga, ekonomi, pergaulan dan sebagainya. 

Sedangkan pengkategorian masalah secara psikologis yang terkenal dalam 
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Konseling Trait and Factor adalah menurut Bordin dan Pepinsky & 

Pepinsky. 

Pengkategorian masalah menurut Bordin antara lain: 

1. Dependen (bergantung) 

2. Lock of information (kurang informasi) 

3. Self conflict (konflik diri) 

4. Choice anxiety (cemas memilih) 

5. No problem (bukan masalah-masalh diatas) 

Pengkategorian masalah menurut Pepinsky antara lain: 

1. Lock of assurance (kurang percaya diri sendiri) 

2. Lock of information (kurang informasi) 

3. Lock of skill (kurang keterampilan) 

4. Dependen (bergantung) 

5. Self conflict (konflik diri) 

6. Choice anxiety (cemas dalam menentukan pilihan) 

 

 Dalam penelitian ini sudah jelas bahwa siswa yang mempunyai masalah 

belum mantap pilihan kariernya berarti ada beberapa kemungkinan 

penyebabnya yaitu antara lain kurang informasi, kurang keterampilan, 

mengalami kecemasan memilih, konflik diri dan lain-lain. 

2.4.4 Karakteristik Klien 

Karakteristik klien dalam konseling trait and  factor dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Tidak dapat memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan 

dirinya. 

2. Pertumbuhan dan integrasi kepribadian terhambat 

3. Klien tidak mampu menghadapi, menjelaskan, dan menyelesaikan 

masalah-masalahnya. 
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Dalam penelitian ini karakteristik klien pada konseling trait and factor 

menunjukakan bahwa klien dipengaruhi kehidupan emosi, sehingga 

kemampuan berpikir rasionalnya terhambat. Potensi-potensinya juga kurang 

berkembang atau tidak mendapat kesempatan berkembang secara penuh, 

selain itu klien juga kurang memiliki kontrol diri dan memiliki kekurangan 

tertentu. Sehingga semua itu menyebabkan klien mengalami kecemasan serta 

menjadi penghambat klien dalam menentukan pemilihan kariernya. 

2.4.5    Peran Konselor  

 Konselor secara aktif membantu mangarahkan perilaku klien pada pemecahan 

kesulitannya. Menurut Rosjidan (dalam samiloka ketrampilan komunikasi 

konseling), konselor mempunyai fungsi dan peranan sebagai berikut:   

1. Memberitahu klien tentang berbagai kemampuannya yang diperoleh    

konselor dari hasil tentang angket dan alat pengukur yang lain.  

2. Menempatkan sebagai guru. 

3. Bersedia mengarahkan klien kearah yang lebih baik. 

4. Tidak netral sepenuhnya terhadap nilai-nilai. 

5. Menerapkan srategi pengubahan perilaku. 

6. Mengajar individu mengubah perilakunya menjadi perilaku yang 

memadai untuk mencapai tujuan pribadinya. 

7. Secara aktif mempengaruhi perkembangan klien. 

8.  Membantu klien untuk memahami dirinya. 

 

 Dalam penelitianini peneliti harus aktif berperan antara lain memberikan 

informasi dari berbagai sumber juga mengarahkan pada klien sampai 

akhirnya klien bisa menetapkan suatu rencana tindakan. 

2.4.6 Prosedur Pelaksanaan Konseling 

 Proses konseling Trait and Factor berlangsung dalam 6 tahap yaitu, antara lain:  

1. Analisis atau pengumpulan data yang relevan dari klien. 

2. Sintesis atau merangkum data klien sehingga menggambarkan 

keseluruhan pribadi klien. 
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3. Diagnosis atau mengumpulkan semua masalah klien dan sebab-

sebabnya. 

4. Prognosis atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan  

data  yang ada.   

5. Konseling atau keseluruhan proses pemberian bantuan. 

6. Tindak lanjut atau bantuan kepada klien apabila timbul masalah baru 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan konseling. 

 

 Beberapa stategi yang dapat ditempuh dalam pengembangan alternatif 

pemecahan masalah menurut Williamson (dalam Fauzan 2004:95) antara lain, 

sebagai berikut: 

1. Forcing corformity (memaksa penyesuaian) 

Dipilh apabila lingkungan memang tidak dapat diubah. Misalnya suatu 

saat klien dihadapkan pada posisi yang tidak mengenakkan, ia harus 

melaksanakan tugas-tugas hidup yang di satu sisi ia harus jalani, namun 

pada sisi lainnya ia tidak senang untuk melaksanakan. Pada posisi tidak 

ada pilihan ini, apabila klien ingin mencapai tujuan hidupnya ia harus 

melakukannya juga. 

2. Changing attitude (mengubah sikap) 

Masalah klien dapat diselesaikan melalui mengubah sikap-sikap yang 

ditampilkan selama ini yang diduga menjadi penyebab timbulnya 

masalah yang dialami klien. 

3. Learning the needed skill (belajar keterampilan-keterampilan yang 

diperlukan) 

     Banyak klien yang gagal mencapai tujuan, karena ia tidak terampil. 

4. Selecting the appropriate enviromment (memilih lingkungan yang 

cocok ) 

Dalam keadaan tertentu perubahan sikap dan perilaku klien sulit 

dilakukan karena lingkungan yang tidak memungkinkan untuk 

melakukan perilaku-perilaku yang dialami. 

5. Changing enviromment (mengubah lingkungan) 

Beberapa masalah timbul karena disebabkan faktor lingkungan yang 

tidak mendukung. 

 

 Dalam membantu menangani masalah siswa yaitu kasus kecemasan dalam 

pemilihan karier maka dipilih salah satu strategi pemecahan masalah yang 

disesuaikan dengan keadaan klien. Setelah itu diperoleh beberapa alternatif 

pemecahan masalah yang dikembangkan kemudian dilakukan pengujian 

alternatif pemecahan masalah. 
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 Diantara sejumlah alternatif yang dikembangkan, maka dipilih alternatif mana 

yang akan diimplementasikan maka perlu diuji kelebihan dan kelemahan, 

keuntungan dan kerugian, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat apabila alternatif tersebut dilaksanakan.  

 Setelah melakukan pengujian alternatif pemecahan masalah kemudian 

dilakukan pengambilan keputusan. Alternatif-alternatif penyelesaian maslah 

yang telah diuju selanjutnya ditentukan mana yang akan dilaksanakan. Syarat 

yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif yaitu: ketepatan 

dengan masalah klien, kegunaan alternatif bagi klien, dan fleksibilitas 

alternatif yang dipilih. 

2.4.7 Teknik-teknik Konseling  Trait and Factor 

 Menurut  Williamson (dalam Fauzan, 2004:96) mengemukakan bahwa ada 

beberapa teknik konseling trait and Factor antara lain:  

a. Establishing rapport ( menciptakan hubungan baik) 

Untuk menciptakan hubungan baik, konselor perlu menciptakan suasana yang 

hangat, bersikap ramah dan akrab, dan menghilangkan kemungkinan situasi 

bersifat mengancam. 

b. Cultivating Understanding (mempertajam pemahaman diri) 

Usaha pertama konselor adalah membantu klien lebih mampu memahami diri 

sendiri yang mencakup segala kelebihan dan kelemahannya. Selanjutnya klien 

dibantu mengatasi kelemahan dengan menmanfaatkan kelebihanannya. Teknik 

ini harus menjadi perhatian utama konselor pada tahap analisis, sintesis dan 

diagnosis. 
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c. Refaral (pengiriman pada ahli lain) 

       Pada dasarnya tidak semua masalah klien dapat dibantu oleh konselor. 

Kemampuan konselor ada batas-batasnya, maka konselor hendaknya 

mengirimkan klien kepada pihak lain yang lebih berwenang.  

d. Carriying out the plain (melaksanakan rencana) 

Rencana program tindakan yang telah dibuat dan yang telah disertai dengan 

pengujian kelebihan dan kekurangan maka diikuti pengambilan keputusan 

klien untuk dilaksanakan. 

e. Advising or planing a program of action (memberi nasehat atau membantu 

merencanakan program tindakan) 

Tugas konselor setelah membantu klien mengenali dirinya adalah membantu 

klien merencanakan program tindakan. Oleh karena pemahaman konselor yang 

relatif terbatas, maka dalam mengembangkan alternatif penyelesaian masalah, 

konselor hendaknya tidak selalu menggunakan saran langsung. Saran dapat 

diberikan namun hendaknya dipilih saran persesuasif atau saran aksplanatori. 

 Berpegang pada prinsip adanya perbedaan individu, maka dalam konseling 

tidak ada teknik-teknik tertentu yang cocok untuk setiap siswa. Teknik-teknik 

tertentu hanya cocok untuk siswa tertentu dengan masalah tertentu pula. Oleh 

karena itu dalam membantu siswa dituntut adanya fleksibelitas dan 

kecanggihan konselor dalam membuat variasi teknik. Dalam penelitian ini 

penggunaan teknik disesuaikan dengan klien, jadi peneliti belum dapat 

menetapkan teknik apa yang akan dipakai. 
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2.4.8 Upaya Mengurangi Kecemasan dalam Pemilihan Karier Melalui 

Konseling Trait and Factor 

 Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin pesat, kemudian diikuti 

dengan adanya persaingan kehidupan yang semakin ketat, membuat setiap 

individu mulai goyah dan cepat mengalami masalah terutama memikirkan 

kariernya. Salah satu diantaranya yang sering dialami setiap siswa umumnya 

adalah kecemasan dalam menentukan pilihan pekerjaan atau kariernya kelak 

setelah lulus. 

 Seseorang dapat menemukan jabatan yang cocok baginya dengan cara 

mempertimbangkan kemampuan, potensi dan minat yang dimilikinya dengan 

persyaratan yang dituntut dalam bidang tersebut. Ciri khas dari konseling trait 

and factor ialah asumsi bahwa orang memiliki pola kemampuan dan minat 

yang dapat diketahui melalui testing, dapat juga diselidiki persyaratan apa 

yang dituntut dalam berbagai pekerjaan. 

 Selain itu konseling Trait and Factor dikatakan mengikuti pemikiran logis 

yang digunakan orang dalam menghadapi dan memecahkan masalah 

pengambilan keputusan. Ancangan ini disebut juga mengikuti model 

rasionalistik, kognitif Crites (dalam Fauzan 1981:56). Pada prinsip konselor 

Trait and Factor ini, membantu memecahkan masalah klien yang berkenaan 

dengan kariernya. Proses konseling Trait and Factor  ini berlangsung dalam 6 

tahap yaitu, antara lain: 

1. Analisis atau pengumpulan data yang relevan dari klien. 

2. Sintesis atau merangkum data klien sehingga menggambarkan 

keseluruhan pribadi klien. 
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3. Diagnosis atau mengumpulkan semua masalah klien dan sebab-

sebabnya. 

4. Prognosis atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan 

data  yang ada. 

5. Konseling atau keseluruhan proses pemberian bantuan. 

6. Tindak lanjut atau bantuan kepada klien apabila timbul masalah baru 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan konseling. 

 

 Dalam penelitian ini tahap analisis, sintesis, diagnosis dan progosis dilakukan 

sebelum bertemu dengan klien, kemudian kekurangannya dilengkapi pada 

saat wawancara konseling berlangsung. Prosesnya dengan cara melakukan 

wawancara dengan berbagai dengan sumber yang terkait, juga dengan cara 

mempelajari catatan komulatif klien. 

 Sedangkan didalam tahap konseling ini dilakukan pengembangan alternatif 

pemecahan masalah, pengujian alternatif, dan pengambilan keputusan. Pada 

pengembangan alternatif pemecahan masalah dimaksudkan untuk 

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi klien yaitu masalah 

dalam memilih kariernya. Untuk pengujian alternatif pemecahan masalah, 

diamksudkan untuk menentukan alternatif mana yang akan 

diimplementasikan. Dalam hal ini perlu diuji kelebihan dan kelemahan, 

keuntungan dan kerugian, faktor-faktor pendukung, dan faktor-faktor 

penghambat apabila alternatif tersebut dilaksanakan. Pada pengambilan 

keputusan dimaksudkan, yaitu alternatif-alternatif penyelesaina masalah yang 

diuji ditentukan manakah yang akan dilaksanakan. Syarat yangt harus 

dipertimbangkan dalam memilih alternatif yaitu hal ketepatan dalam masalah 

klien, kegunaan bagi klien dan fleksibel alternatif yang dipilih. 
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 Dalam tahap follow up atau tindak lanjut perlu direncanakan hal-hal dari 

alternatif untuk dikembangnkan. Selain itu merupakan tindak lanjut dari 

alternatif yang telah dilaksanakan pada waktu konseling.  

 Konseling Trait and Factor bertujuan untuk mengajak klien berpikir 

mengenai dirinya dan menemukan masalah dirinya serta mengembangkan 

cara-cara untuk keluar dari masalah yaitu kecemasan dalam pemilihan 

kariernya. Untuk membantu siswa yang mempunyai masalah kecemasan 

dalam pemilihan karier, maka dalam penelitian ini menggunakan konseling 

Trait and Factor. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu kegiatan penelitian harus menggunakan metode yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting agar dapat mencapai tujuan 

penelitian yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi 

(2004: 4) bahwa untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan, upaya yang harus dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian ilmiah. 

Dalam hal ini penggunaan metode penelitian ilmiah bisa mengetahui 

sejauh mana layanan konseling trait and factor dapat menurunkan kecemasan 

siswa terhadap pemilihan kariernya. Kaitannya dengan hal tersebut maka 

pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, desain penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, validitas 

dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai macam cara dan sudut 

pandang. Seperti yang dikemukakan oleh Azwar (2007:5) “Dilihat dari 

pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
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kuantitatif karena menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) 

yang diolah dengan metode statistika. 

Jika dikaji dari metode penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 

dalam penelitian eksperimen, dimana peneliti mengadakan penelitian dan 

perlakuan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah 

dirumuskan. Menurut Hadi (2004:427) penelitian eksperimen merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetes, mengecek, atau membuktikan 

suatu hipotesis, ada tidaknya pengaruh dari suatu treatment atau perlakuan.  

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 3) penelitian eksperimen adalah 

suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara 

dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu. 

Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat atau pengaruh 

dari suatu perlakuan. Dalam penelitian eksperimen ini, perlakuan yang 

diberikan berupa pemberian layanan konseling trait and factor dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah layanan konseling trait and factor dapat 

menurunkan kecemasan siswa dalam memilih kariernya. 

 

3.2 Desain Penelitian 

 Menurut Nazir (2003:84) desain penelitian dapat didefinisikan sebagai 

semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. 

Secara garis besar, penelitian eksperimen dapat dibagi menjadi empat jenis 

yaitu pre experimental, true experimental, factorial experimental dan quasi 
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experimental. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Pre Eksperimental Design karena desain ini belum merupakan eksperimen 

sungguh-sungguh. Dalam Sugiyono (2010:109-110) penelitian Pre 

Eksperimental Design itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu one-shot case 

study, one group pretest-posttest, dan intact-group comparison. Dari tiga 

desain penelitian tersebut peneliti menggunakan one group pretest-posttest 

untuk melakukan penelitian. Melalui desain ini penelitian dilakukan hanya 

pada satu kelompok dengan melakukan dua kali pengukuran yaitu O1(pre 

test) untuk mengukur tingkat kecemasan siswa terhadap pemilihan kariernya 

sebelum diberikan layanan konseling trait and factor.  Pengukuran yang 

kedua O2(post test) dilakukan untuk mengukur tingkat kecemasan siswa 

terhadap pemilihan kariernya setelah diberi layanan konseling trait and 

factor. Adanya perbedaan antara pre test dan post test diasumsikan sebagai 

efek dari perlakuan yang diberikan. Desain penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut:             

(Pre Test)  Perlakuan  (Post Tes) 

   

 

Gambar 3.1 

       Bagan Desain penelitian 

 

Keterangan:  

O1 =  Pengukuran awal (pre-test), untuk mengukur tingkat kecemasan pada 

  sampel sebelum diberikan layanan konseling trait and factor. 

X =  Pelaksanaan layanan konseling trait and factor. 

O2 = Pengukuran akhir (post-test), untuk mengukur tingkat kecemasan pada 

  sampel sesudah diberikan layanan konseling trait and factor. 

O1   X    O2 
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Dalam penelitian digunakan tahap-tahap rancangan eksperimen untuk 

mengetahui penurunan kecemasan siswa terhadap pelajaran sosiologi setelah 

mendapatkan  layanan konseling trait and factor. Beberapa hal yang 

dilakukan dalam pelaksanaan eksperimen ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan Pre test (O1) 

Pre-test ini menggunakan format skala psikologi untuk mengetahui 

tingkat kecemasan  siswa dan hasilnya akan menjadi data perbandingan pada 

post- test. 

2. Perlakuan (X) 

Perlakuan dilakukan melalui pemberian layanan konseling trait and 

factor yang akan diberikan selama 6 kali pertemuan dengan durasi selama 45 

menit. Pada setiap akhir pertemuan peneliti akan memberikan evaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana siswa dapat melihat penurunan kecemasan dalam 

pemilihan kariernya. Rancangan layanan konseling trait and factor dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3. 1 

Rancangan Layanan Konseling Trait and Factor 
No Kegiatan Materi Tempat  Waktu 

1. Try out  Pengisian Instrumen skala 

kecemasan siswa terhadap 

pemilihan karier 

Ruang kelas 

XI B 

30 menit 

2. Pretest  Pengisian Instrumen skala 

kecemasan siswa terhadap 

pemilihan karier 

Ruang kelas  

XI B 

30 menit 

3. Treatment 

Pertemuan 1 

 Pemberian layanan konseling 

Trait and factor 

Ruang BK 45 menit 

4. Pertemuan 2  Pemberian layanan konseling 

trait and factor 

Ruang Bk 45 menit 

5. Pertemuan 3  Pemberian layanan  

konseling trait and factor 

Ruang BK 45 menit 

6. Pertemuan 4  Pemberian layanan konseling 

trait and factor 

Ruang BK 45 menit 

7. Pertemuan 5  Pemberian layanan konseling 

trait and factor 

Ruang BK 45 menit 

8. Pertemuan 6  Pemberian layanan konseling 

trait and factor 

Ruang  BK 45 menit 

9. Post test  Pengisian Instrumen skala 

kecemasan siswa dalam 

pemilihan karier 

Ruang  BK 30 menit 
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3. Memberikan Post-test (O2) 

Post-test adalah pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan layanan konseling trait and factor untuk mengetahui adanya 

penurunan kecemasan  siswa dalam pemilihan kariernya. Post test ini tidak 

diberikan pada setiap akhir pertemuan tetapi setelah 6 kali pertemuan. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Identifikasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2006:3) variabel merupakan suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, subyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas (X) atau biasa disebut dengan istilah variabel independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya 

variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

layanan konseling trait and factor, karena layanan ini sengaja diberikan untuk 

memberikan pengaruh bagi variabel terikat yaitu menurunkan kecemasan 

siswa. 

2. Variabel terikat (Y) atau biasa disebut dengan istilah variabel dependen 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

menurunkan kecemaan siswa dalam pemilihan karier. 
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3.3.2 Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antara kedua variabel dalam penelitian ini adalah sebab 

akibat karena variabel bebas yaitu layanan konseling trait and factor (X), 

dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu menurunkan kecemasan siswa 

dalam pemilihan (Y). Kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang 

positif, artinya pemberian layanan konseling trait and factor, dapat 

menurunkan kecemasan siswa dalam pemilihan karier. 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 

Hubungan antar variabel 

 

 

Keterangan 

X :  layanan konseling trait and factor,  

Y :  menurunkan  kecemasan siswa dalam pemilihan karier 

 

3.3.3 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Azwar (2007:74) mengemukakan definisi operasional sebagai 

suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-

karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Devinisi operasional 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.3.3.1 Kecemasan dalam  pemilihan karier 

Kecemasan dalam pemilihan karier merupakan suatu perasaan gelisah, ragu, 

dan takut, apabila seseorang membuat pilihan yang salah dalam menentukan arah 

X Y 
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pilih kariernya. Dengan indikator kecemasan ringan, kecemasan sedang, 

kecemasan berat dan panik.  

Dari indikator kecemasan tersebut yang di maksud  kecemasan ringan yaitu 

kecemasan yang berkenaan dengan ketegangan hidup yang menjadikan seseorang 

menjadi waspada, gejalanya meningkatnya kewaspadaan dalam segala hal dan 

meningkatnya motivasi. Kecemasan sedang yaitu kecemasan yang menimbulkan 

gejala, individu yang mengalami kecemasan cenderung berfokus pada pusat 

kecemasannya, gejalanya penerimaan terhadap rangsang menurun dan 

mengeluarkan keringat berlebihan. Kecemasan berat yaitu kecemasan yang dapat 

mengurangi lahan persepsi seseorang karena hanya memikirkan sesuatu yang 

terinci, spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal yang lain. Sedengkan panik 

yaitu merupakan suatu keadaan kecemasan yang timbul secara mendadak dan 

sukar diantisipasi, gejalanya pikiran kacau, tidak dapat berkomunikasi dan 

kehilangan kontrol diri sehingga dapat membahayakan diri dan orang lain.  

3.3.3.2 Konseling Trait and Factor 

  Pendekatan Konseling trait and factor merupakan corak konseling yang 

menekankan pada pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan 

pemahaman itu dalam memecahkan beraneka masalah yang dihadapi, 

terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. 

Tahap-tahap konseling  trait and factor yang digunakan untuk menurunkan 

kecemasan dalam pemilihan karier yaitu tahap analisis, sintesis, diagnosis, 

prognosis, konseling, dan tindak lanjut. 
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 Layanan yang akan diberikan kepada klien dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan konseling trait and factor. konseling trait and factor 

disesuaikan untuk menurunkan kecemasan siswa dalam pemilihan karier. 

Tujuan konseling trait and factor untuk mengajak klien berpikir mengenai 

dirinya dan menemukan masalah dirinya serta mengembangkan dari cara-cara 

untuk keluar dari masalah tersebut. 

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2006:117) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Arikunto (2006:130) 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa 

kelas XI B di SMK Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan. 

3.4.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto,2006:131.). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah siswa 

yang termasuk dalam kategori kecemasan tinggi dalam pemilihan karier. 

Dalam penelitian ini maka pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2007:68) purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  
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Menurut Sutrisno Hadi (2000:226) purposive sampling adalah 

pemilihan sekelompok subyek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun sampel tersebut sebanyak 6 siswa 

yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1) sampel berada dalam satu 

sekolahan, (2) siswa dengan perolehan kecemasan tinggi dalam pemilihan 

karier, (3) sampel berada dalam satu angkatan. 

 

3.5  Metode dan Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu metode dan alat pengumpulan data yang dapat menjaring 

seluruh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode 

pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang akan diungkap berupa 

aspek psikologi yaitu kecemasan siswa dalam pemilihan karier. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

psikologi. 

Menurut Azwar (2005:1) skala psikologi adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur atribut psikologis. Terdapat beberapa 

karakteristik skala psikologi sebagai alat ukur yaitu:  

1) Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan. 

2) Atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-

indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam 

bentuk item-item. 

3) Respons subjek tidak diklasifikasi sebagai jawaban “benar”atau “salah” 

tetapi semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan 

sungguh-sungguh. (Azwar,2005:4) 
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Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala kecemasan yang 

dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori yang ada. Dalam penelitian ini 

data yang akan diungkap berupa konstruk untuk menggambarkan tingkat 

kecemasan siswa dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan sebagai stimulus 

yang tertuju pada indikator untuk memancing jawaban yang merupakan 

refleksi dari keadaan pada subjek yang biasanya tidak disadari oleh responden 

yang bersangkutan.  

 

Tabel 3.2 

Penskoran Item 

 

Alternatif jawaban 

Jenis item 

Positif (+) Negatif (-) 

Sangat sesuai 4 1 

Sesuai  3 2 

Tidak sesuai  2 3 

Sangat tidak sesuai 1 4 

 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan tingkat kecemasan siswa, 

maka jumlah skor tiap responden ditransformasi dalam bentuk persentase 

skor dengan cara membagi dengan skor idealnya dan dikalikan dengan 100%. 

Selanjutnya persentase skor tersebut dibandingkan dengan kriteria 

pemahaman siswa terhadap kecemasan kemudian akan diperoleh kriteria 
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sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kriteria pemahaman 

siswa terhadap kecemasan sebagai berikut :  

Prosentase skor maksimum = (4:4) x 100 % = 100 % 

Prosentase skor minimum = (1 :4) x 100 % = 25 % 

Rentang prosentase  = 100 % - 25 % = 75 % 

Banyaknya kriteria ada lima tingkatan yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, sangat rendah.  

Panjang kelas interval  = Rentang : Banyak Kriteria 

    = 75% : 5 = 15 % 

Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Tingkat Kecemasan Siswa 
Interval % Kriteria 

85% -100% Sangat Tinggi 

70% - 84% Tinggi 

55% - 69% Sedang 

40% - 54% Rendah 

25% - 39% Sangat Rendah 

 

3.6  Prosedur Penyusunan Instrumen  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Menurut Arikunto (2006: 166) prosedur yang 

ditempuh adalah perencanaan, penulisan butir soal, penyuntingan, uji-coba, 

penganalisaan hasil, dan mengadakan revisi. Sedangkan dalam penelitian ini, 

langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam pengadaan instrumen 

antara lain:  membuat kisi-kisi instrumen, lalu dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing dan dosen validator.  Hasil konsultasi direvisi jika perlu, 
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instrumen yang telah direvisi diuji-cobakan kemudian revisi kedua dan 

instrumen jadi yang siap disebarkan. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah 

yang ditempuh oleh peneliti dapat dilihat pada bagan berikut.  

 

 

 

 

 

 

            Gambar 3.3 

Prosedur Penyusunan Instrumen 

 

Setelah mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan instrumen 

penelitian, selanjutnya adalah membahas mengenai kisi-kisi instrumen yang 

dilanjutkan dengan menyusun instrumen secara utuh beserta lembar 

jawabnya. Instrumen awal diuji cobakan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen. Uji coba dilakukan kepada siswa yang tidak termasuk 

dalam sampel penelitian. 

 

 

 

 

 

 

Teori  

(1) 

Uji Coba  

(4) 

Instrumen Jadi  

(6) 

Kisi-kisi Instrumen 

(2) 

Revisi   

(5) 

Instrumen  

(3) 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Penyusunan Instrumen 

Skala Kecemasan Siswa dalam Pemilihan Karier 

 

Variabel Indikator Deskriptor 

Item pernyataan 

 

+                 - 

Jumlah 

Gejala 

Kecemasan 

Siswa dalam 

Pemilihan 

karier 

Kecemasan 

Ringan 

1. Peningkatan 

kewaspadaan 

dalam segala hal 

2. Meningkatkan 

motivasi 

 

1,31, 32 

 

 

17 

3, 9 

 

 

18 

5 

 

 

2 

Kecemasan 

Sedang  

1. Penerimaaan 

terhadap 

rangsang 

menurun  

 

5,33,34 10,29,27 6 

Kecemasan 

Berat  

1. Berpikir tidak 

rasional  

2. Perilaku mulai 

terganggu 

 

14, 35 

 

21, 25, 36 

22 

 

24, 26,28 

3 

 

6 

 

Panik   1. Tidak dapat 

bertindak 

rasional  

2. Tidak mampu 

berkomunikasi 

3. Pikiran kacau 

4. Kehilangan 

kontrol  

 

2, 6, 8 

 

 

7, 16, 39 

 

41,42,43,44 

4, 45, 46 

12, 37,38 

 

 

19,26,40 

 

13,20,23 

11,30 

6 

 

 

6 

 

6 

5 

Jumlah  
 

25 21 46 
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3.7 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang 

benar-benar obyektif. Data yang baik adalah data yang sesuai dengan 

kenyataan sehingga data disebut valid. Menurut Azwar (2005:6) suatu alat 

ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur tersebut mempunyai ketepatan 

atau kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya dan memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Oleh karena 

itu alat ukur yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas sebagai 

alat ukur. 

3.7.1 Validitas Instrumen 

Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidtan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid  

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2006:144).  Teknik uji validitas 

instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment 

yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −   𝑋 2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

keterangan:  

xyr
 : koefisien korelasi antara x dan y 

N :  jumlah subyek 

X :  skor item 

Y :  skor total 

X  :  jumlah skor item 
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Y  :  jumlah skor total 

X
2
 :  jumlah kuadrat skor item 

2

Y  :  jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2006:274) 

 

3.7.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2006:178). Dalam penelitian ini reliabilitas instrumen hanya item 

yang valid diuji dengan reliabilitas internal karena perhitungan berdasarkan 

instrumen saja. Instrumen yang reliabel atau dapat dipercaya akan 

menghasilkan data yang reliabel juga. Teknik yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha.  


























2

2

11 1
1 



k

k
r

 

 

keterangan :  

r11 :  reliabilitas instrumen  

k :  banyaknya butir pertanyaan  

 2 :  jumlah varian butir 

2

t  :  varian total (Arikunto, 2006:196) 

 

3.8 Hasil Uji Instrumen  

3.8.1 Hasil Uji Validitas  

Untuk menguji validitas instrumen, skala kecemasan siswa pada pemilihan 

karier yang terdiri dari 46 item diuji cobakan kepada 44 responden. Data yang 
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diperoleh dari hasil uji coba tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan 

rumus product moment. Berdasarkan jumlah responden yaitu N = 44 dengan taraf 

signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh r tabel sebesar 0,297. Apabila rxy> rtabel 

maka dapat dikatakan bahwa item tersebut valid dan dapat digunakan untuk 

pengumpulan data. Hasil uji validitas menunjukkan ada 6 item yang tidak valid 

dan tidak dapat digunakan sebagai alat pengumpul data, yaitu item nomor 10, 22, 

25, 30, 38, 45. Analisis data dan nilai rxy dari tiap item secara lebih rinci dapat 

dilihat pada lampiran. 

Dari 6 item pernyataan yang tidak valid tersebut semuanya menyebar, 

artinya pada masing-masing indikator masih terdapat item pernyataan yang 

mewakili, maka item-item yang tidak valid tersebut tidak digunakan. Dengan hasil 

tersebut selanjutnya instrumen disusun kembali dengan jumlah 40 item yang 

sudah terbukti valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

3.8.2 Hasil Uji Reliabilitas  

Untuk menguji reliabilitas skala kecemasan pada pemilihan karier , data 

yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan rumus alpha. Sebuah instrumen 

dapat dikatakan reliabel apabila r11> rtabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh r11 = 

0,872 dan rtabel = 0,297. Karena 0,872> 0,297 maka dapat disimpulkan bahwa 

skala kecemasan memiliki reliabilitas yang baik dan dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data. 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan rumus 

Wilcoxon. Alasan menggunakan analisis uji wilcoxon karena data dalam 

penelitian bentuknya ordinal atau berjenjang (Sugiyono, 2007:45). Adapun 

rumusnya sebagai berikut: 
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      Keterangan : 

     n  : Jumlah sampel 

     T : Jumlah jenjang yang kecil/ rangking yang kecil  

       (Sugiyono, 2005:133) 

Dari hasil hitung data dapat dibandingkan dengan indeks tabel wilcoxon. 

Jika jumlah atau hasil analisis lebih besar dari indeks tabel wilcoxon, maka 

layanan Konseling trait and factor dianggap efektif dan dapat digunakan 

dalam menurunkan kecemasan siswa dalam pemilihan karier pada kelas XI B 

SMK Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan disertai dengan analisis data dan pembahasannya tentang upaya 

menurunkan kecemasan siswa dalam pemilihan karier melalui konseling trait 

and factor pada klien FV, NW, SI, L, W dan D yang telah dilaksanakan di 

SMK Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2011/2012. 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif 

persentase dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perilaku kecemasan 

antara sebelum dan sesudah diberi konseling trait and factor dengan teknik 

advising or planing a program of action dan juga menggunakan uji wilcoxon 

untuk mengetahui adakah penurunan perilaku kecemasan setelah diberi 

konseling trait and factor dengan teknik advising or planing a program of 

action. Hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Analisis Deskriptif Persentase 

 Peneliti menggunakan analisis deskriptif persentase untuk mengetahui 

gambaran tingkat perilaku kecemasan sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

berupa konseling trait and factor dengan teknik advising or planing a 

program of action.  Sehingga dapat diketahui seberapa besar konseling trait 

and factor dengan teknik advising or planing a program of action dapat 

mengatasi perilaku kecemasan siswa yang ditandai dengan menurunnya 
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tingkat persentase perilaku kecemasan pada siswa kelas XI B SMK Negeri 1 

Wirosari Tahun Pelajaran 2011/ 2012. 

 Dalam hal ini skala kecemasan sebagai alat pengumpul data 

memiliki skor 1 sampai 4 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 40 item, 

sehingga skor dan prosentase tingkatan kriteria kecemasan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Skor tingkatan Kecemasan  Siswa 

Prosentase skor maksimum = (4:4) x 100 % = 100 % 

Prosentase skor minimum = (1 :4) x 100 % = 25 % 

Rentang prosentase  = 100 % - 25 % = 75 % 

Banyaknya kriteria ada lima tingkatan yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, sangat rendah.  

Panjang kelas interval  = Rentang : Banyak Kriteria 

    = 75% : 5 = 15 % 

Tabel 4.1 

Kriteria Penilaian Tingkat Kecemasan Siswa Dalam Pemilihan Karier  

Interval Skor Interval % Kategori 

158 - 184 85% - 100 % Sangat tinggi 

131 - 157 70% - 84% Tinggi 

104 - 130 55% - 69% Sedang 

77 - 103 40%  - 54% Rendah 

                 46 - 76 25% - 39% Sangat Rendah 

 

Skor tingkatan dan prosentase pada tabel di atas digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan perolehan kategori kecemasan siswa. 
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4.1.1.2. Gambaran kecemasan dalam pemilihan karier sebelum mengikuti 

konseling Trait and Factor dengan Teknik Advising Or Planing A 

Program Of Action pada siswa kelas XI B SMK Negeri 1 Wirosari 

Grobogan 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengenai deskripsi 

kecemasan  pada siswa kelas XI B SMK Negeri 1 Wirosari Grobogan 

sebelum mengikuti konseling trait and factor  dengan teknik advising or 

planing a program of action, akan diuraikan lebih dahulu hasil pre test 

sebelum diberi perlakuan. 

Tabel 4.2 

Gambaran Kecemasan  Siswa Sebelum Mengikuti Konseling Trait and Factor 

dengan Teknik Advising Or Planing A Program Of Action 

No Kode Responden 
Pre Test 

Skor % Kat 

1. FV 133 73% Tinggi 

2. NW 148 81% Tinggi 

3. SI 131 72% Tinggi 

4. L 145 79% Tinggi 

5. W 132 72% Tinggi 

6. D 152 83% Tinggi 

Rata-rata 842 74% Tinggi 
 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.2, maka dapat disimpulkan 

bahwa kecemasan siswa dalam memilih karier pada 6 siswa sebelum 

diberikan perlakuan berupa konseling trait and factor  dengan teknik advising 

or planing a program of action, termasuk dalam kategori tinggi. Dengan skor 

842, persentase total rata-rata 74 % dan termasuk dalam kategori tinggi 

4.1.1.3. Gambaran kecemasan Siswa dalam pemilihan karier setelah 

mengikuti konseling Trait and Factor dengan Teknik Advising Or 

Planing A Program Of Action pada siswa kelas XI B SMK Negeri 1 

Wirosari Grobogan 

 

Setelah dilaksanakan konseling trait and factor  dengan teknik 

advising or planing a program of action sebanyak enam kali pertemuan, 
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selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui penurunan perilaku 

kecemasan siswa. Penurunan di sini yaitu, menurunkan dari yang kriteria 

tinggi menjadi kriteria yang rendah sehingga ada penurunan setelah dilakukan 

perlakuan. Hasil post test selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.3 

Gambaran kecemasan Siswa Dalam Pemilihan karier Setelah Mengikuti Konseling 

Trait and Factor dengan Teknik Advising Or Planing A Program Of Action  

No 
Kode 

Responden 

Post Test 

Skor % Kat 

1. FV 84 46% Rendah 

2. NW 87 48% Rendah 

3. SI 97 53% Rendah 

4. L 78 43% Rendah 

5. W 93 51% Rendah 

6. D 86 47% Rendah 

Rata-rata 525 42%  Rendah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.3 maka dapat disimpulkan 

bahwa penurunan kecemasan siswa dalam memilih karier pada 6 siswa 

setelah diberikan perlakuan berupa konseling trait and factor dengan teknik 

advising or planing a program of action masing-masing siswa termasuk 

kategori rendah. Adapun skor 525 dengan persentase rata- rata sebesar 42% 

yang termasuk dalam kategori rendah.  

Di bawah ini dapat dilihat gambaran perbandingan kecemasan siswa 

dalam pemilihan karier sebelum dan setelah diberikan perlakuan konseling 

trait and factor  dengan teknik advising or planing a program of action.  
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4.1.1.4. Gambaran perbandingan kecemasan dalam pemilihan karier 

sebelum dan setelah mengikuti layanan Konseling Trait and Factor 

dengan Teknik Advising Or Planing A Program Of Action pada siswa 

kelas XI B SMK Negeri 1 Wirosari Grobogan  

 

Setelah 6 siswa yang menjadi subjek penelitian diberi perlakuan 

selama enam kali pertemuan. Siswa mengalami penurunan tingkat kecemasan 

dari kategori tinggi ke kategori rendah. Hal ini berarti adanya penurunan 

tingkat kecemasan siswa dalam memilih karier sebelum dan setelah 

melaksanakan konseling trait and factor  dengan teknik advising or planing a 

program of action. Perbedaan antara hasil pre test dan post test dapat dilihat 

pada tabel berikuti ini : 

Tabel 4.4 

Gambaran Perbandingan  Kecemasan Dalam Pemilihan karier Sebelum Dan 

Sesudah Mengikuti Konseling  Trait and Factor dengan Teknik Advising Or 

Planing A Program Of Action 

No. Kode 
Pre-test Post-test Penurunan  

  % Kategori   % Kategori   % 

1. FW 133 73% Tinggi 84 46% Rendah 49 27 

2. NW 148 63%   Tinggi 87 48% Rendah 64 15 

3. SI 131 72%   Tinggi  97 53% Rendah  34     19 

4. L 145 79% Tinggi 78 43% Rendah 67 36 

5. W 132 72% Tinggi  93 51% Rendah 39 21 

6. D 152 83% Tinggi  86 47% Rendah 66 36 

  842   525   317  

Rata-rata 74% Tinggi  Rata 36%% Rendah   38% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa dari 6 siswa 

tersebut mengalami penurunan tingkat kecemasan dalam pemilihan karier, 6 

siswa yang sebelumnya berada pada kategori tinggi setelah diberi perlakuan 
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berupa konseling trait and factor  dengan teknik advising or planing a 

program of action mengalami penurunan ke kategori rendah. Dari 

perhitungan persentase rata-rata perilaku kecemasan sebelum mendapatkan 

perlakuan berupa konseling trait and factor adalah skor 842 dengan 

presentase 74% dan termasuk dalam kategori tinggi. Namun, setelah 

mendapatkan perlakuan berupa konseling trait and factor  dengan teknik 

advising or planing a program of action adalah skor 525 dengan persentase 

36% dalam kategori rendah. Disini siswa mengalami penurunan kecemasan 

yaitu sebesar  317 dengan presentase 38%  dan termasuk dalam kategori 

rendah.  

Dapat disimpulkan bahwa 6 siswa sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan berupa konseling trait and factor  dengan teknik advising or 

planing a program of action mengalami penurunan tingkat  kecemasan, dari 

yang sebelumnya berada dalam kategori tinggi setelah mendapatkan 

perlakuan terdapat perubahan yaitu 6 siswa mengalami penurunan dalam 

kategori rendah.  

4.1.2 Konseling Trait and Factor dengan Teknik Advising Or Planing A 

Program Of Action dapat Mengatasi Penurunan Kecemasan Siswa 

Dalam Pemilihan Karier Pada Kelas XI B SMK Negeri 1 Wirosari 

Grobogan. 

 

Konseling trait and factor  dengan teknik advising or planing a program of 

action dapat mengatasi kecemasan siswa dalam pemilihan karier, berikut ini akan 

dipaparkan melalui dua sisi yaitu berdasarkan analisis data dengan menggunakan 

uji Wilcoxon dan berdasarkan deskripsi pengentasan perilaku kecemasan siswa 
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selama proses konseling trait and factor  dengan teknik advising or planing a program 

of action. 

 

4.1.2.3 Analisis Uji Wilcoxon 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh layanan 

konseling individu untuk menurunkan kecemasan adalah dengan 

menggunakan statistik non-parametrik yaitu uji wilcoxon. Alasan 

menggunakan analisis uji wilcoxon karena data dalam penelitian bentuknya 

ordinal atau berjenjang (Sugiyono, 2007:45).  

Berdasarkan hasil perhitungan uji wilcoxon pada delapan indikator  

gejala kecemasan siswa dalam memilih karier diperoleh Zhitung sebesar  -

2.214, karena nilai ini adalah nilai mutlak sehingga tanda negatif tidak 

diperhitungkan. Sehingga nilai Zhitung menjadi 2.201, selanjutnya nilai Zhitung 

ini dibandingkan dengan nilai Z tabel dengan taraf signifikansi 5%, harga Z 

tabel = 0.  Maka Zhitung = 2.201 > Ztabel  = 0, maka Ha diterima. Dengan 

demikian menunjukan bahwa konseling Trait and Factor dengan teknik 

advising or planning a program of action dapat menurunkan kecemasan 

siswa dalam pemilihan karier di SMK Negeri 1 Wirosari Grobogan.  

4.1.2.4 Deskripsi Proses Konseling 

Pertemuan konseling dilakukan secara individual dengan durasi waktu 

kurang lebih 45 menit setiap pertemuan atau sesuai kebutuhan, mengenai waktu 

disesuaikan dengan waktu jam pelajaran BK, jam pelajaran yang dapat dilobi. 
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Secara keseluruhan proses pertemuan dengan konseli dilakukan dalam 6 kali 

pertemuan. Adapun uraian singkat eksperimen adalah sebagai berikut: 

1. Klien 1 (FV) 

a. Identitas konseli 

Nama  : FV 

Kelas  : VII B 

Tempat Tgl Lahir : Wirosari, 7 Maret 1999 

Alamat  : Jl. Siswa no.55 Rt 06/Rw 05 

Agama  : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b. Analisis 

Dari hasil analisis klien diperoleh data bahwa klien adalah siswa SMK 

N 1 Wirosari Grobogan yang duduk di kelas XI.  Klien mempunyai masalah 

yang mengganggu aktivitas sekolah, masalah itu muncul sejak ia mulai di kelas 

XI. Disini klien merasa cemas karena kurang mendapatkan informasi mengenai 

karier disekolah, karena disini klien setelah lulus nanti ingin melanjutkan 

keperguruan tinggi sesuai dengan bakat yang ia miliki. 

Selama ini jika ada masalah klien dipendam sendiri, kadang juga 

bercerita dengan kakaknya. Di sekolah klien jarang menceritakan masalahnya 

pada teman-temannya. Saat ini FV mempunyai masalah yang berkaitan dengan 

kariernya, klien mengalami kecemasan dalam menentukan perguruan tinggi.  

Setelah lulus nanti klien berencana melanjutkan kuliah tetapi sampai 

sekarang masih bingung, belum mengetahui akan melanjutkan kuliah di mana 

dan mengambil jurusan apa. Sejak kecil klien (FV) bercita-cita ingin menjadi  
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guru dan penyanyi. Kemampuan yang mendukung klien ingin menjadi guru 

atau penyanyi antara lain: mempunyai bakat vokal yang bagus dan kemampuan 

dalam berkomunikasi. 

Klien (FV) adalah anak ke 2 dari dari tiga bersaudara yang semuanya 

perempuan. Orangtuanya saat ini sibuk bekerja di salah satu parpol, setiap hari 

orangtuanya sibuk bekerja, hal ini menyebabkan klien kadang-kadang merasa 

kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya. 

Gejala yang mendukug terjadinya masalah kecemasan yang dialami 

klien adalah gejala kecemasan secara psikologis dan sosial. Gejala kecemasan 

secara psikologis yang tampak seperti : kurang bisa berkosentrasi belajar 

(melamun dan mengantuk), merasa tegang saat mengikuti pelajaran (merasa 

gugup pada waktu diberi pertanyaan guru) dan klien merasa ketakutan dengan 

masa depannya (merasa khawatir tidak dapat mewujudkan cita-citanya). 

Sedangkan gejala kecemasan sosial yang nampak pada klien adalah menarik 

diri dari teman yang berbeda arah pilih kariernya. 

Pada waktu klien mengalami kecemasan dalam pemilihan karier 

perilaku yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut: peningkatan 

kewaspadaan dalam segala hal meningkat (merasa ragu-ragu, apa nanti bisa 

mencapai kariernya). Peningkatan motivasi meningkat (menjadi rajin berlatih 

vokal). Penerimaan terhadap rangsang juga menurun yaitu mengenai persepsi, 

produktifitas, dan kreativitas. Pikiran menjadi tidak rasional, klien beranggapan 

bahwa peluang kerja saat ini sengat sulit, klien merasa takut kalau cita-citanya 

tidak akan terwujud.  Perilaku klien juga terganggu (memiliki sifat malas). 
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Tidak dapat bertindak rasional (menghindar pada waktu terlibat pembicaraan 

tentang karier) dan pikiran menjadi kacau. 

Gejala-gejala tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa esensi 

masalah yang dialami klien adalah kecemasan dalam menentukan jurusan 

perguruan tinggi setelah lulus nanti. Pada waktu proses konseling yaitu saat 

dilakukan analisis menunjukkan bahwa klien terlihat mengalami kecemasan 

pada waktu menjawab pertanyaan. Gejala kecemasan yang tampak pada klien 

yaitu merasa gugup dan ragu-ragu. 

c. Sintesis 

Hasil sintesis yang dilakukan pada klien, maka dapat diketahui bahwa 

kelebihan yang dimiliki klien yaitu mempunyai bakat dibidang seni musik 

antara lain menyanyi, dapat memainkan beberapa alat musik dan kemampuan 

dalam bidang bahasa juga bagus antara lain komunikasi dan pengetahuan 

bahasa. 

Kelemahan klien yang bersifat internal yaitu mempunyai kebiasaan 

malas dan sering main game sampai lupa waktu. Sedangkan kelemahan yang 

bersifat eksternal yaitu kurang mendapat perhatian dari orangtuanya, jadi tidak 

ada yang mengawasi belajar dan latihan-latihan yang mendukung kariernya. 

Pada tahap ini sintesis klien masih terlihat gugup dan ragu-ragu pada waktu 

menjelaskan tentang dirinya.  

d. Dianogsis  

Tahap ini merupakan langkah menarik kesimpulan logis mengenai 

masalah klien atas dasar gambaran pribadi klien yaitu hasil analisis dan 
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sintesis. Terdiri dari dua kegiatan yaitu mengidentifakasi masalah, sumber 

penyebab masalah (etiologi) baik internal maupun eksternal. 

 Identifikasi masalah 

Dari analisis dan sintesis yang telah didapatkan maka diketahui inti 

dari masalah yang dialami klien yaitu mengalami kecemasan dalam 

membuat keputusan atau pilihan. Klien mengalami kecemasan 

menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Klien 

mempunyai banyak pilihan karier yaitu ingin bekerja di bidang musik atau 

menjadi seorang guru. Jadi masalah yang dialami klien yaitu bidang karier.  

 Sumber penyebab masalah (etiologi) 

Sebab-sebab yang menjadi pemicu masalah ini yaitu antara lain: 

faktor internal meliputi; klien kurang memiliki kontrol diri (memiliki sifat 

malas,mudah merasa bosan dan lebih senang menyendiri), klien banyak 

dipengaruhi kehidupan emoasi, sehingga kemampuan berpikir rasionalnya 

terhambat. Sedangkan dari faktor eksternal antara lain; perlakuan orangtua 

(kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya), kurang dukungan dari 

teman (merasa trauma pernah dikecewakan temannya). 

Pada tahap ini klien masih menunjukkan gejala kecemasan yaitu 

melamun dan merasa khawatir. 

e. Prognosis  

 

Berdasarkan hasil identifikasi dan sebab-sebab munculnya masalah dapat 

disimpulkan bahwa klien mempunyai masalah yaitu kecemasan menentukan 
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jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Jika hal ini dibiarkan terus-

menerus maka dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari yaitu tidak bisa 

belajar dengan optimal, merasa tidak tenang pada waktu belajar karena 

pikirannya teringat dengan masalahnya tersebut. 

Untuk membantu menurunkan kecemasan yang dialami klien maka 

digunakan konseling trait and factor dengan teknik advising or planning a 

program of action.  Koseling trait and factor bertujuan  untuk mengajak klien 

untuk berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah diri serta 

mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalahnya yaitu mengalami 

kecemasan dalam menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus 

sekolah. 

Setelah yang dilakukan yaitu memberi pemahaman diri pada klien bahwa 

permasalahan yang dialami sekarang harus diselesaikan. Setelah melakukan 

pembahasan mengenai keinginan klien yaitu ingin melanjutkan kuliah setelah 

lulus nanti, maka klien telah memilih untuk kuliah di UNNES mengambil 

jurusan PGSD dengan segala pertimbangannya. Pada tahap prognosis ini klien 

masih menunjukkan kecemasan yaitu merasa khwatir.  

f.      Konseling 

Konseling sebagai upaya keseluruhan proses pemberian bantuan. Pada 

tahap ini dilakukan pengembangan alternative pemecahan masalah, pengujian 

alternative pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Pada pengembangan alternative pemecahan masalah dimaksudkan untuk 

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihapai klien yaitu masalah 
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kecemasan menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. 

Setelah melakukan pembahasan mengenai keinginan klien yaitu ingin 

melanjutkan kuliah setelah lulus nanti, maka klien telah memilih kuliah di 

UNNES mengambil jurusan PGSD. 

Untuk dapat mewujudkan cita-citanya maka klien harus mengambil 

langkah-langkah untuk dapat mencapai kariernya. Beberapa langkah yang 

dijadikan alternatif tersebut anatara lain: melakukan forcing conformity 

(memaksa penyesuaiaan ), learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan), dan changing attitude (mengubah sikap). 

Alternatif pertama yaitu  forcing conformity (memaksa penyesuaiaan) 

dilakukan dengan maksud permasalahan klien tersebut muncul karena merasa 

klien  kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Selain itu klien juga harus 

mau menerima kenyataan bahwa orang tuanya selalu disibukan dengan 

pekerjaannya masing-masing. Hal ini dapat menjadi factor penghambat klien 

dalam mewujudkan kariernya. 

Untuk alternatif yang  kedua yaitu learning needed skill (belajar 

ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan). Klien mempunyai cita-cita ingin 

bekerja menjadi seorang penyanyi terkenal. Untuk dapat mewujudkan cita-

citanya klien memerlukan ketrampilan-ketrampilan yang dapat mendukung 

kariernya tersebut. 

Sedangkan alternatif yang ketiga changing attitude (mengubah sikap). 

Agar cita-citanya terwujud maka klien perlu mengubah sikap-sikap yang 

merupakan penghambat tercapainya karier klien. Sikap tersebut antara lain; 
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mudah merasa bosan, malas, lebih senang menyendiri, tidak dapat membagi 

waktu dengan baik, dan mengalami trauma dengan teman (pernah 

dikecewakan). 

Untuk pengujian alternatif pemecahan masalah, dimaksudkan untuk 

membantu klien menentukan alternatif mana yang akan di implementasikan. 

Dari alternatif yang telah dipilih maka selanjutnya diuji dengan cara membahas 

mengenai kelebihan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian, serta factor 

pendukung dan penghambatnya. 

a. Alternatif pertama yaitu  forcing conformity (memaksa penyesuaiaan) 

Kelebihan dan keuntungan alternatif pertama jika dilakukan yaitu 

hubungan klien dengan kedua orang tuanya menjadi baik, klien harus mau 

menerima kenyataan bahwa orang tuanya sibuk bekerja, itu semata-mata 

untuk membiayai kehidupan klien, jadi tidak ada maksud untuk tidak 

memperhatikan klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian yang dirasakan klien yaitu harus 

mengalah memulai menciptakan hubungan yang baik dengan orang tuanya, 

yang sebenarnya klien masih merasa sakit hati dengan orang tuanya. 

Sedangkan  faktor pendukung dan penghambat jika alternatif 

pertama jika dilakukan yaitu faktor pendukungnya, apabila hubungan klien 

dengan orang tuanya kembali baik, maka klien bias mengutarakan 

keinginannya pada kedua orang tuanya, dan nudah-mudahan orang tuanya 

mendukung sehingga klien akan semakin yakin dengan pilihan kariernya 
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tersebut. Untuk faktor penghambatnya yaitu belum mengetahuai cara 

memberikan pengertian pada kedua orang tuanya.  

b. Alternatif kedua yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan). 

Kelebihan dan keuntungan  jika alternatif kedua dilakukan yaitu 

dengan klien mengikuti latihan-latihan ketrampilan yang mendukung 

kariernya seperti latihan vocal, maka bakat klien akan lebih terasah dan 

dapat dikembangkan. Selain itu juga menambah kepercayaan diri klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian klien jika melakukan alternatif 

kedua yaitu dengan mengikuti latihan-latihan tersebut akan mengurangi 

waktu belajar klien. Sebenarnya klien senang ikut latihan tetapi setelah 

selesai latihan dia kelelahan dan akhirnya tidak jadi belajar. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat jika alternatif kedua 

dilakukan yaitu faktor pendukungnya menambah pengalaman dan mungkin 

ada kesempatan untuk lebih berlatih vocal. Factor penghambatnya kurang 

bias membagi waktu dengan baik. 

c. alternatif yang ketiga changing attitude (mengubah sikap). 

Kelebihan dan keuntungan jika alternatif ketiga tersebut dilakukan 

yaitu klien menjadi terbiasa untuk hidup teratur, mempunyai banyak teman 

yang dapat diajak bertukar pikiran mengenai masa depan dan pilihan karier. 

Untuk kelemahan dan kerugiannya tidak ada. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat jika melakukan 

alternatif yang ketiga yaitu klien harus mempunyai kemauan yang keras 



 

 

 

 

79 

untuk mengubah sikap dan kebiasaan yang buruk yang klien lakukan selama 

ini. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu merasa kurang pengawasan dan 

perhatian dari orang-orang terdekat. 

Setelah  diadakan pengujian dari beberapa alternatif kemudian dilakukan 

pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan dimaksudkan yaitu 

alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang telah di uji ditentukan manakah 

yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil klein yaitu akan 

melaksanakan alternatif yang pertama yaitu  forcing conformity (memaksa 

penyesuaiaan). Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan beberapa 

syarat yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif  yaitu ketepatan 

dengan masalah klien, kegunaan alternatif bagi klein dan fleksibilitas 

alternative yang dipilihnya. 

Keputusan tersebut dianggaap tepat karena klien menganggap bahwa inti 

dari masalahnya bersumber dari keluarga, terutama kedua orang tuanya. Klien 

mengakui bahwa jika hubungan klien dengan kedua orang tuanya tidak baik, 

maka hal itu akan menjadi penghambat kariernya, tanpa restu orang tua klien 

tidak akan menjadi orang yang sukses. 

Keputusan tersebut juga berguna bagi klien, selain dapat mendukung 

kariernya juga dapat mendukung segalanya. Saat ini semua biaya hidup klien 

masih ditanggung orang tuanya, oleh karena itu klien harus menghargai jerih 

payah orang tuanya. 

Keputusan itu juga bersifat fleksibilitas, dengan terciptanya hubungan 

yang baik antara klien dengan orang tuanya, maka klien dapat mengutarakan 
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keinginan mengenai pilihan kariernya dengan tanpa beban (kecewa/sakit hati) 

pada orang tuanya. Selain itu orang tua klien juga akan menjadi lebih perhatian 

pada klien. 

Selanjutnya dibahas mengenai rencana program tindakan yang telah 

diambil yaitu memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua klien. Klien 

akan mencari situasi, kondisi, dan waktu yang tepat, yang pasti secepatnya. 

Pada tahap konseling ini klein masih terlihat mengalami kecemasan. 

Gejala yang nampak pada klien yaitu terlihat melamun, merasa gugup dan 

mengantuk. 

g. Follow up 

Setelah melakukan proses konseling maka selanjutnya yiatu mengadakan 

follow up yaitu hal-hal yang perlu direncanakan dari alternatif yang dipilih 

untuk dikembangkan dan atau tindak lanjut dari alternatif yang telah 

dilaksanakan di lapangan.  

Setelah dilaksanakan follow up menunjukkan bahwa klien terlihat 

kecemasannya sudah berkurang. Gejala kecemasaan sudah tidak nampak pada 

klien.  

 Klien sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah di UNNES 

dan mengambil jurusan PGSD. Setelah diadakan pemberian treatmen tampak 

adanya perubahan pada diri klien secara bertahap. FV merasa masalah 

kecemasan dalam menentukan pemilihan karier selama ini dialami dapat 

berkurang, pikiran dan perasaannya menjadi tenang. 
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2. Klien 2 (NW) 

a. Identitas konseli 

Nama  : NW 

Kelas  : VII B 

Tempat Tgl Lahir : Wirosari, 20 Maret 1998 

Alamat  : Jl. Kimangun Sarkoro no.2 Rt04/Rw06 

Agama  : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b. Analisis 

Dari hasil analisis klien diperoleh data bahwa klien adalah siswa SMK 

N 1 Wirosari Grobogan yang duduk di kelas XI.  Klien mempunyai masalah 

yang berkaitan dengan kariernya sejak ia mulai di kelas XI. Disini klien merasa 

ragu-ragu karena masuk di SMK N1 Wirosari Grobogan yang persaingannya 

sangat ketat dan disini klien kurang mendapatkan informasi tentang karier. 

Klien sering mempunyai pikiran buruk apa nanti bias mengikuti pelajaran 

dengan baik dan prestasinya juga baik seperti di SD atau SMP. Pada waktu 

lulus sekolah SMP ia ingin melanjutkan ke SMA saja bukan ke SMK, dengan 

terpaksa klien masuk ke SMK atas desakan orang tuanya. 

Selama ini klien merasa tertekan dengan sikap mamanya yang aneh-

aneh. Sudah beberapa kali mamanya menyuruh NW untuk berhenti sekolah 

dan melanjutkan kursus saja. Mamanya menyuruh NW untuk ikut kursus Make 

up dengan alasan agar bias menghasilkan uang banyak dan pekerjaan ringan 

apalagi mamanya saat ini selain menjadi guru tari juga mempunyai pekerjaan 
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sampingan menjadi seorang perias. Padahal klien tidak berniat untuk menjadi 

seorang perias, karena klien juga tidak suka dengan hal-hal tersebut.   

Selama  ini NW selalu patuh dan menuruti keinginan orang tuanya 

terutama mamanya. Sekarang ini klien bingung harus bagaimana, NW tidak 

ingin mengecewakan mamanya lagi tetapi disisi lain NW ingin bekerja sesuai 

dengan bakat dan kemampuannya. Setipa klien mengalami kecemasan tersebut 

klien berusaha bercerita dengan teman dekatnya. NW tidak mengatakan 

keinginannya tersebut pada mamanya. Sebenarnya NW mempunyai cita-cita 

menjadi presenter. 

Kecemasan yang dialami NW adalah mengalami kecemasan, sebaiknya 

melanjutkan kuliah apa langsung bekerja. Kalau saat ini keluar dari sekolah 

berarti klien hanya mempunyai ijasah SMP saja. Keinginan NW sebenarnya 

ingin melanjutkan kuliah tetapi belum mengetahuai akan kuliah dimana dan 

mengambil jurusan apa. Kalaupun nanti NW akan melanjutka kuliah, klien 

ingin kuliah sambil bekerja, tetapi juga belum mengetahuai akan bekerja apa. 

Gejala yang mendukung terjadinya masalah kecemasan dalam 

pemilihan karier yang  dialami klien adalah gejala kecemasan secara psikologis 

dan sosial. Gejala kecemasan secara psikologis yang tampak seperti : kurang 

bisa berkosentrasi belajar (melamun di rumah maupun di kelas), merasa tegang 

saat mengikuti pelajaran (merasa gugup dan gemetar pada waktu disuruh maju 

kedepan kelas) dan klien merasa ketakutan dengan masa depannya ( merasa 

khawatir tidak dapat mewujudkan cita-citanya). Sedangkan gejala kecemasan 
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sosial yang nampak pada klien adalah menarik diri dari teman yang berbeda 

arah pilih kariernya. 

Pada waktu klien mengalami kecemasan dalam pemilihan karier 

perilaku yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut: peningkatan 

kewaspadaan dalam segala hal meningkat (merasa ragu-ragu, apa nanti bisa 

mencapai kariernya). Peningkatan motivasi meningkat (menjadi rajin berlatih 

vokal). Penerimaan terhadap rangsang juga menurun yaitu mengenai persepsi, 

produktifitas, dan kreativitas. Pikiran menjadi tidak rasional, klien beranggapan 

bahwa peluang kerja saat ini sengat sulit, klien merasa takut kalau cita-citanya 

tidak akan terwujud.  Perilaku klien juga terganggu (memiliki sifat malas). 

Tidak dapat bertindak rasional (menghindar pada waktu terlibat pembicaraan 

tentang karier) dan pikiran menjadi kacau. 

Gejala-gejala tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa esensi 

masalah yang dialami klien adalah kecemasan dalam menentukan sebaiknya 

melanjutkan kuliah apa langsung bekerja setelah lulus nanti. Pada waktu proses 

konseling yaitu saat dilakukan analisis menunjukkan bahwa klien terlihat 

mengalami kecemasan pada waktu menjawab pertanyaan. Gejala kecemasan 

yang tampak pada klien yaitu merasa gugup dan ragu-ragu. 

c. Sintesis 

Hasil sintesis yang dilakukan pada klien, maka dapat diketahui bahwa 

kelebihan yang dimiliki klien yaitu mempunyai bakat dibidang IPA yang 

mempunyai pengetahuan yang bagus dan baik, dan kemampuan dalam bidang 

bahasa juga bagus antara lain komunikasi dan pengetahuan bahasa. 
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Kelemahan klien yang bersifat internal yaitu mempunyai sifat pemalu, 

kurang percaya diri. Sedangkan kelemahan yang bersifat eksternal yaitu kurang 

mendapat dukungan dari orang tuanya terutama mamanya. Pada tahap ini 

sintesis klien masih terlihat gugup dan ragu-ragu, melamun, gelisah, dan 

khawatir dan mempunyai pikiran yang buruk pada waktu menjelaskan tentang 

dirinya.  

d. Dianogsis  

Tahap ini merupakan langkah menarik kesimpulan logis mengenai 

masalah klien atas dasar gambaran pribadi klien yaitu hasil analisis dan 

sintesis. Terdiri dari dua kegiatan yaitu mengidentifakasi masalah, sumber 

penyebab masalah (etiologi) baik internal maupun eksternal. 

 Identifikasi masalah 

Dari analisis dan sintesis yang telah didapatkan maka diketahui inti 

dari masalah yang dialami klien yaitu mengalami kecemasan dalam 

membuat keputusan atau pilihan. Klien mengalami kebingungan dalam 

menentukan melanjutkan apa langsung bekerja setelah lulus nanti, jadi 

masalah yang dialami klien yaitu bidang karier.  

 Sumber penyebab masalah (etiologi) 

Sebab-sebab yang menjadi pemicu masalah ini yaitu antara lain: 

faktor internal meliputi; klien kurang memiliki kontrol diri (memiliki sifat 

pemalu dan kurang percaya diri), potensi-potensi yang dimilki klien juga 

kurang dikembangkan. Sedangkan dari faktor eksternal antara lain; 

perlakuan orang tua (kurang mendapatkan dukungan dari orang tuanya 
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terutama mamanya), kurang dukungan dan kesempatan untuk 

mengembangkan diri, dan ststus ekonomi keluarga tergolong menengah, 

sehingga menjadi penghambat untuk mewujudkan keinginannya. 

Pada tahap ini klien masih menunjukkan gejala kecemasan yaitu 

merasa gugup dan ragu-ragu. 

e. Prognosis  

Berdasarkan hasil identifikasi dan sebab-sebab munculnya masalah dapat 

disimpulkan bahwa klien mempunyai masalah yaitu kecemasan menentukan 

akan melanjutkan kuliah apa langsung bekerja. Jika hal ini dibiarkan terus-

menerus maka dapat mempengaruhi kegiatan sehari-harinya yaitu tidak bisa 

belajar dengan optimal, merasa tidak tenang pada waktu belajar karena 

pikirannya teringat dengan masalahnya tersebut. 

Untuk membantu menurunkan kecemasan yang dialami klien maka 

digunakan konseling trait and factor dengan teknik advising or planning a 

program of action. Koseling trait and factor bertujuan  untuk mengajak klien 

untuk berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah diri serta 

mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalahnya yaitu mengalami 

kecemasan dalam menentukan akan melanjutkan kuliah apa langsung bekerja 

setelah lulus sekolah. 

Setelah yang dilakukan yaitu memberi pemahaman diri pada klien bahwa 

permasalahan yang dialami sekarang harus diselesaikan. Setelah melakukan 

pembahasan mengenai keinginan klien yaitu ingin melanjutkan kuliah apa 

bekerja setelah lulus nanti, maka klien telah memilih langkah yang dilakukan 
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yaitu merencanaan program tindakan. Maka klien telah memilih melanjutkan 

untuk kuliah di UNDIP dengan pemilihan pertama komunikasi dan kedua 

sastra inggris dengan segala pertimbangan.  

f.      Konseling 

Konseling sebagai upaya keseluruhan proses pemberian bantuan. Pada 

tahap ini dilakukan pengembangan alternative pemecahan masalah, pengujian 

alternative pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Pada pengembangan alternatif pemecahan masalah dimaksudkan untuk 

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihapai klien yaitu masalah 

kecemasan menentukan akan melanjutkan kuliah apa langsung bekerja setelah 

lulus sekolah. Setelah melakukan pembahasan mengenai keinginan klien yaitu 

ingin melanjutkan kuliah setelah lulus nanti, maka klien telah memilih kuliah 

di UNDIP  mengambil jurusan komunikasi atau yang kedua sastra inggris. 

Untuk dapat mewujudkan cita-citanya maka klien harus mengambil 

langkah-langkah untuk dapat mencapai kariernya. Beberapa langkah yang 

dijadikan alternatif tersebut anatara lain: melakukan learning needed skill 

(belajar ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan), dan changing attitude 

(mengubah sikap). 

Alternatif pertama yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan). Dilakukan dengan maksud permasalahan yang 

dialami klien tersebut disebabkan karena klien kurang memilki ketrampilan 

yang mendukung kariernya saperti ; ketrampilan bergaul. Selain itu klien 
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selama ini juga kurang dikembangkan, hal ini dapat diketahui seperti klien 

jarang mengikuti vocal belum pernah ikut audisi.  

Sedangkan alternatif yang kedua changing attitude (mengubah sikap). 

Agar cita-citanya terwujud maka klien perlu mengubah sikap-sikap yang 

merupakan penghambat tercapainya karier klien. Sikap tersebut antara lain; 

memiliki sifat pemalu dan kurang percaya diri, kalau sifat-sifat tersebut masih 

dimiliki klien, maka akan menghambat karier klien. Selain itu klien bersifat 

tertutup dengan mamanya, klien tidak berani mengungkapkan keinginannya 

yang berkaitan dengan masa depan klien. Dan hal itu yang menjadikan klien 

mengalami kecemasan karena merasa tertekan dengan mamanya. 

Untuk pengujian alternatif pemecahan masalah, dimaksudkan untuk 

membantu klien menentukan alternatif mana yang akan di implementasikan. 

Dari alternatif yang telah dipilih maka selanjutnya diuji dengan cara membahas 

mengenai kelebihan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian, serta factor 

pendukung dan penghambatnya. 

a. Alternatif pertama yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan) 

Kelebihan dan keuntungan alternatif pertama jika dilakukan yaitu 

dengan mengikuti latihan atau les ketrampilan yang dapat mendukung cita-

citanya dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimilki klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian yang dirasakan klien yaitu harus 

mengikuti latihan maka dapat menyita waktu belajar klien. Klien di sekolah 
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sudah mengikuti ekstrakulikuler, selain itu sepulang sekolah klien harus 

menjaga warung orang tuanya sampai malam. 

Sedangkan  factor pendukung dan penghambat jika alternatif 

pertama jika dilakukan yaitu ada teman klien yang mempunyai pilihan 

karier serta hobi yang sama mengajak klien untuk ikut les bersama. 

Sedangkan penghambatnya yaitu kurang dukungan dari mamanya, apalagi 

kalau ikut les harus mengeluarkan biaya.   

b. Alternatif kedua yaitu changing attitude (mengubah sikap)  

Kelebihan dan keuntungan  jika alternatif kedua dilakukan yaitu 

klien dapat bersikap wajar di depan umum, karena hal tersebut mendukung 

cita-cita klien yaitu menjadi presenter. Untuk kelemahan dan kerugiannya 

tidak ada. 

Sedangkan faktor pendukungnya yaitu kamauan yang sungguh-

sungguh untuk mengubah sikap yang dapat menghambat kariernya 

tersebut. Untuk factor penghambatnya tidak ada. 

Setelah  diadakan pengujian dari beberapa alternatif kemudian dilakukan 

pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan dimaksudkan yaitu 

alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang telah di uji ditentukan manakah 

yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil klein yaitu akan 

melaksanakan alternatif yang kedua yaitu  chabging attitude (mengubah sikap). 

Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif  yaitu ketepatan dengan masalah 
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klien, kegunaan alternatif bagi klein dan fleksibilitas alternative yang 

dipilihnya. 

Keputusan tersebut dianggaap berguna bagi klien, dengan mengubah 

sikap buruknya maka hal tersebut dapat mendukung tercapainya cita-cita klien. 

Keputusan yang telah diambil klien juga bersifat fleksibilitas, dengan klien 

dapat bersikap wajar di depan umum dan lebih terbuka kepada orang tuanya 

mengenai karier dan masa depan klien. Dengan sendirinya dapat mengurangi 

kecemasan yang dialami klien selama ini dan keinginan atau cita-cita klien 

dapat terwujud. 

Keputusan tersebut juga berguna bagi klien, selain dapat mendukung 

kariernya juga dapat mendukung segalanya. Selanjutnya dibahas mengenai 

rencana program tindakan yang telah diambil klien yaitu mengubah sikap 

buruk klien dengan cara berlatih, klien tidak perlu mersa malu karena tidak 

berbuat salah pada orang lain dan juga klien juga telah memahami bahwa 

setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selain 

itu klien harus bersikap terbuka kepada orang tua mengenai keinginannya yang 

berkaitan dengan masa depannya. 

Pada tahap konseling ini klein masih terlihat mengalami kecemasan. 

Gejala yang nampak pada klien yaitu terlihat gugup, diam, berpikir buruk, 

merasa ragu-ragu dan kadang mengalihkan pembicaraan. 

g. Follow up 

Setelah melakukan proses konseling maka selanjutnya yiatu mengadakan 

follow up  yaitu hal-hal yang perlu direncanakan dari alternatif yang dipilih 
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untuk dikembangkan dan atau tindak lanjut dari alternatif yang telah 

dilaksanakan di lapangan.  

Setelah dilaksanakan follow up menunjukkan bahwa klien terlihat 

kecemasannya sudah berkurang. Gejala kecemasaan sudah tidak nampak pada 

klien.  

 Klien sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah di UNDIP 

dan mengambil jurusan yang pertama komunikasi dan kedua sastra inggris. 

Setelah diadakan pemberian treatmen tampak adanya perubahan pada diri klien 

secara bertahap. NW merasa masalah kecemasan dalam menentukan pemilihan 

karier selama ini dialami dapat berkurang, pikiran dan perasaannya menjadi 

tenang karena sudah mengetahui tujuan kariernya dan menjadi lebih 

bersemangat untuk mencapai cita-citanya. 

3. Klien 3 (SI) 

a. Identitas konseli 

Nama  : SI 

Kelas  : VII B 

Tempat Tgl Lahir : Wirosari, 20 September 1999 

Alamat  : Jl. Merpati no.10 Rt 05/Rw 02 

Agama  : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b. Analisis 

Dari hasil analisis klien diperoleh data bahwa klien adalah siswa SMK 

N 1 Wirosari Grobogan yang duduk di kelas XI. Klien mempunyai masalah 

yang mengganggu aktivitas sekolah, masalah itu muncul sejak ia mulai di kelas 
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XI. Disini klien merasa cemas karena kurang mendapatkan informasi mengenai 

karier disekolah, karena disini klien setelah lulus nanti ingin melanjutkan 

keperguruan tinggi sesuai dengan bakat yang ia miliki. 

Selama ini jika ada masalah klien dipendam sendiri, kadang juga 

bercerita dengan kakaknya. Di sekolah klien jarang menceritakan masalahnya 

pada teman-temannya. Saat ini SI mempunyai masalah yang berkaitan dengan 

kariernya, klien mengalami kecemasan dalam menentukan perguruan tinggi.  

Setelah lulus nanti klien berencana melanjutkan kuliah tetapi sampai 

sekarang masih bingung, belum mengetahui akan melanjutkan kuliah di mana 

dan mengambil apa. Sejak kecil klien bercita-cita ingin menjadi  guru dan 

penyanyi. Kemampuan yang mendukung klien ingin menjadi guru atau 

penyanyi antara lain: mempunyai bakat vokal yang bagus dan kemampuan 

dalam berkomunikasi. 

Gejala yang mendukug terjadinya masalah kecemasan yang dialami 

klien adalah gejala kecemasan secara psikologis dan sosial. Gejala kecemasan 

secara psikologis yang tampak seperti : kurang bisa berkosentrasi belajar 

(melamun dan mengantuk), merasa tegang saat mengikuti pelajaran (merasa 

gugup pada waktu diberi pertanyaan guru) dan klien merasa ketakutan dengan 

masa depannya (merasa khawatir tidak dapat mewujudkan cita-citanya). 

Sedangkan gejala kecemasan sosial yang nampak pada klien adalah menarik 

diri dari teman yang berbeda arah pilih kariernya. 

Pada waktu klien mengalami kecemasan dalam pemilihan karier 

perilaku yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut: peningkatan 
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kewaspadaan dalam segala hal meningkat (merasa ragu-ragu, apa nanti bisa 

mencapai kariernya). Peningkatan motivasi meningkat (menjadi rajin berlatih 

vokal). Penerimaan terhadap rangsang juga menurun yaitu mengenai persepsi, 

produktifitas, dan kreativitas. Pikiran menjadi tidak rasional, klien beranggapan 

bahwa peluang kerja saat ini sengat sulit, klien merasa takut kalau cita-citanya 

tidak akan terwujud.  Perilaku klien juga terganggu (memiliki sifat malas). 

Tidak dapat bertindak rasional (menghindar pada waktu terlibat pembicaraan 

tentang karier) dan pikiran menjadi kacau. 

Gejala-gejala tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa esensi 

masalah yang dialami klien adalah kecemasan dalam menentukan jurusan 

perguruan tinggi setelah lulus nanti. Pada waktu proses konseling yaitu saat 

dilakukan analisis menunjukkan bahwa klien terlihat mengalami kecemasan 

pada waktu menjawab pertanyaan. Gejala kecemasan yang tampak pada klien 

yaitu merasa gugup dan ragu-ragu. 

c. Sintesis 

Hasil sintesis yang dilakukan pada klien, maka dapat diketahui bahwa 

kelebihan yang dimiliki klien yaitu mempunyai bakat dibidang seni musik antara 

lain menyanyi, dapat memainkan beberapa alat musik dan kemampuan dalam 

bidang bahasa juga bagus antara lain komunikasi dan pengetahuan bahasa. 

Kelemahan klien yang bersifat internal yaitu mempunyai kebiasaan malas 

dan sering main game sampai lupa waktu. Sedangkan kelemahan yang bersifat 

eksternal yaitu kurang mendapat perhatian dari orangtuanya, jadi tidak ada 

yang mengawasi belajar dan latihan-latihan yang mendukung kariernya. Pada 
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tahap ini sintesis klien masih terlihat gugup dan ragu-ragu pada waktu 

menjelaskan tentang dirinya.  

d. Dianogsis  

Tahap ini merupakan langkah menarik kesimpulan logis mengenai 

masalah klien atas dasar gambaran pribadi klien yaitu hasil analisis dan 

sintesis. Terdiri dari dua kegiatan yaitu mengidentifakasi masalah, sumber 

penyebab masalah (etiologi) baik internal maupun eksternal. 

 Identifikasi masalah 

Dari analisis dan sintesis yang telah didapatkan maka diketahui inti 

dari masalah yang dialami klien yaitu mengalami kecemasan dalam 

membuat keputusan atau pilihan. Klien mengalami kecemasan 

menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Klien 

mempunyai banyak pilihan karier yaitu ingin bekerja di bidang musik atau 

menjadi seorang guru. Jadi masalah yang dialami klien yaitu bidang karier.  

 Sumber penyebab masalah (etiologi) 

Sebab-sebab yang menjadi pemicu masalah ini yaitu antara lain: 

faktor internal meliputi; klien kurang memiliki kontrol diri (memiliki sifat 

malas,mudah merasa bosan dan lebih senang menyendiri), klien banyak 

dipengaruhi kehidupan emoasi, sehingga kemampuan berpikir rasionalnya 

terhambat. Sedangkan dari faktor eksternal antara lain; perlakuan orangtua 

(kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya), kurang dukungan dari 

teman (merasa trauma pernah dikecewakan temannya). 
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Pada tahap ini klien masih menunjukkan gejala kecemasan yaitu 

melamun dan merasa khawatir. 

e. Prognosis  

Berdasarkan hasil identifikasi dan sebab-sebab munculnya masalah dapat 

disimpulkan bahwa klien mempunyai masalah yaitu kecemasan menentukan 

jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Jika hal ini dibiarkan terus-

menerus maka dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari yaitu tidak bisa 

belajar dengan optimal, merasa tidak tenang pada waktu belajar karena 

pikirannya teringat dengan masalahnya tersebut. 

Untuk membantu menurunkan kecemasan yang dialami klien maka 

digunakan konseling trait and factor dengan teknik advising or planning a 

program of action.  Koseling trait and factor bertujuan  untuk mengajak klien 

untuk berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah diri serta 

mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalahnya yaitu mengalami 

kecemasan dalam menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus 

sekolah. 

Setelah yang dilakukan yaitu memberi pemahaman diri pada klien bahwa 

permasalahan yang dialami sekarang harus diselesaikan. Setelah melakukan 

pembahasan mengenai keinginan klien yaitu ingin melanjutkan kuliah setelah 

lulus nanti, maka klien telah memilih untuk kuliah di IKIP mengambil jurusan 

Bahasa Indonesia dengan segala pertimbangannya. Pada tahap prognosis ini 

klien masih menunjukkan kecemasan yaitu merasa khwatir. 
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f.      Konseling 

Konseling sebagai upaya keseluruhan proses pemberian bantuan. Pada 

tahap ini dilakukan pengembangan alternative pemecahan masalah, pengujian 

alternative pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Pada pengembangan alternative pemecahan masalah dimaksudkan untuk 

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihapai klien yaitu masalah 

kecemasan menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. 

Setelah melakukan pembahasan mengenai keinginan klien yaitu ingin 

melanjutkan kuliah setelah lulus nanti, maka klien telah memilih kuliah di IKIP 

mengambil jurusan Bahasa Indonesia. 

Untuk dapat mewujudkan cita-citanya maka klien harus mengambil 

langkah-langkah untuk dapat mencapai kariernya. Beberapa langkah yang 

dijadikan alternatif tersebut anatara lain: melakukan forcing conformity 

(memaksa penyesuaiaan ), learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan), dan changing attitude (mengubah sikap). 

Alternatif pertama yaitu  forcing conformity (memaksa penyesuaiaan) 

dilakukan dengan maksud permasalahan klien tersebut muncul karena merasa 

klien  kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Selain itu klien juga harus 

mau menerima kenyataan bahwa orang tuanya selalu disibukan dengan 

pekerjaannya masing-masing. Hal ini dapat menjadi factor penghambat klien 

dalam mewujudkan kariernya. 

Untuk alternatif yang  kedua yaitu learning needed skill (belajar 

ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan). Klien mempunyai cita-cita ingin 
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bekerja menjadi seorang penyanyi terkenal. Untuk dapat mewujudkan cita-

citanya klien memerlukan ketrampilan-ketrampilan yang dapat mendukung 

kariernya tersebut. 

Sedangkan alternatif yang ketiga changing attitude (mengubah sikap). 

Agar cita-citanya terwujud maka klien perlu mengubah sikap-sikap yang 

merupakan penghambat tercapainya karier klien. Sikap tersebut antara lain; 

mudah merasa bosan, malas, lebih senang menyendiri, tidak dapat membagi 

waktu dengan baik, dan mengalami trauma dengan teman (pernah 

dikecewakan). 

Untuk pengujian alternatif pemecahan masalah, dimaksudkan untuk 

membantu klien menentukan alternatif mana yang akan di implementasikan. 

Dari alternatif yang telah dipilih maka selanjutnya diuji dengan cara membahas 

mengenai kelebihan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian, serta factor 

pendukung dan penghambatnya. 

a. Alternatif pertama yaitu  forcing conformity (memaksa penyesuaiaan) 

Kelebihan dan keuntungan alternatif pertama jika dilakukan yaitu 

hubungan klien dengan kedua orang tuanya menjadi baik, klien harus mau 

menerima kenyataan bahwa orang tuanya sibuk bekerja, itu semata-mata 

untuk membiayai kehidupan klien, jadi tidak ada maksud untuk tidak 

memperhatikan klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian yang dirasakan klien yaitu harus 

mengalah memulai menciptakan hubungan yang baik dengan orang tuanya, 

yang sebenarnya klien masih merasa sakit hati dengan orang tuanya. 
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Sedangkan  faktor pendukung dan penghambat jika alternatif 

pertama jika dilakukan yaitu faktor pendukungnya, apabila hubungan klien 

dengan orang tuanya kembali baik, maka klien bias mengutarakan 

keinginannya pada kedua orang tuanya, dan nudah-mudahan orang tuanya 

mendukung sehingga klien akan semakin yakin dengan pilihan kariernya 

tersebut. Untuk faktor penghambatnya yaitu belum mengetahuai cara 

memberikan pengertian pada kedua orang tuanya.  

b. Alternatif kedua yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan). 

Kelebihan dan keuntungan  jika alternatif kedua dilakukan yaitu 

dengan klien mengikuti latihan-latihan ketrampilan yang mendukung 

kariernya seperti latihan vocal, maka bakat klien akan lebih terasah dan 

dapat dikembangkan. Selain itu juga menambah kepercayaan diri klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian klien jika melakukan alternatif 

kedua yaitu dengan mengikuti latihan-latihan tersebut akan mengurangi 

waktu belajar klien. Sebenarnya klien senang ikut latihan tetapi setelah 

selesai latihan dia kelelahan dan akhirnya tidak jadi belajar. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat jika alternatif kedua 

dilakukan yaitu faktor pendukungnya menambah pengalaman dan mungkin 

ada kesempatan untuk lebih berlatih vocal. Faktor penghambatnya kurang 

bias membagi waktu dengan baik. 

c. alternatif yang ketiga changing attitude (mengubah sikap). 
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Kelebihan dan keuntungan jika alternatif ketiga tersebut dilakukan 

yaitu klien menjadi terbiasa untuk hidup teratur, mempunyai banyak teman 

yang dapat diajak bertukar pikiran mengenai masa depan dan pilihan karier. 

Untuk kelemahan dan kerugiannya tidak ada. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat jika melakukan 

alternatif yang ketiga yaitu klien harus mempunyai kemauan yang keras 

untuk mengubah sikap dan kebiasaan yang buruk yang klien lakukan selama 

ini. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu merasa kurang pengawasan dan 

perhatian dari orang-orang terdekat. 

Setelah  diadakan pengujian dari beberapa alternatif kemudian dilakukan 

pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan dimaksudkan yaitu 

alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang telah di uji ditentukan manakah 

yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil klein yaitu akan 

melaksanakan alternatif yang pertama yaitu  forcing conformity (memaksa 

penyesuaiaan). Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan beberapa 

syarat yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif  yaitu ketepatan 

dengan masalah klien, kegunaan alternatif bagi klein dan fleksibilitas 

alternative yang dipilihnya. 

Keputusan tersebut dianggaap tepat karena klien menganggap bahwa inti 

dari masalahnya bersumber dari keluarga, terutama kedua orang tuanya. Klien 

mengakui bahwa jika hubungan klien dengan kedua orang tuanya tidak baik, 

maka hal itu akan menjadi penghambat kariernya, tanpa restu orang tua klien 

tidak akan menjadi orang yang sukses. 
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Keputusan tersebut juga berguna bagi klien, selain dapat mendukung 

kariernya juga dapat mendukung segalanya. Saat ini semua biaya hidup klien 

masih ditanggung orang tuanya, oleh karena itu klien harus menghargai jerih 

payah orang tuanya. 

Keputusan itu juga bersifat fleksibilitas, dengan terciptanya hubungan 

yang baik antara klien dengan orang tuanya, maka klien dapat mengutarakan 

keinginan mengenai pilihan kariernya dengan tanpa beban (kecewa/sakit hati) 

pada orang tuanya. Selain itu orang tua klien juga akan menjadi lebih perhatian 

pada klien. 

Selanjutnya dibahas mengenai rencana program tindakan yang telah 

diambil yaitu memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua klien. Klien 

akan mencari situasi, kondisi, dan waktu yang tepat, yang pasti secepatnya. 

Pada tahap konseling ini klein masih terlihat mengalami kecemasan. 

Gejala yang nampak pada klien yaitu terlihat melamun, merasa gugup dan 

mengantuk. 

g. Follow up 

Setelah melakukan proses konseling maka selanjutnya yiatu mengadakan 

follow up  yaitu hal-hal yang perlu direncanakan dari alternatif yang dipilih 

untuk dikembangkan dan atau tindak lanjut dari alternatif yang telah 

dilaksanakan di lapangan.  

Setelah dilaksanakan follow up menunjukkan bahwa klien terlihat 

kecemasannya sudah berkurang. Gejala kecemasaan sudah tidak nampak pada 

klien.  
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 Klien sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah di IKIP dan 

mengambil jurusan Bahasa Indonesia. Setelah diadakan pemberian treatmen 

tampak adanya perubahan pada diri klien secara bertahap. SI merasa masalah 

kecemasan dalam menentukan pemilihan karier selama ini dialami dapat 

berkurang, pikiran dan perasaannya menjadi tenang. 

4. Klien 4 (L) 

a. Identitas konseli 

Nama  : L 

Kelas  : VII B 

Tempat Tgl Lahir : Wirosari, 7  Maret 1999 

Alamat  : Jl. Kedusan  no.55 Rt04/Rw05 

Agama  : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b. Analisis 

Dari hasil analisis klien diperoleh data bahwa klien adalah siswa SMK 

N 1 Wirosari Grobogan yang duduk di kelas XI.  Klien mempunyai masalah 

yang berkaitan dengan kariernya sejak ia mulai di kelas XI. Akhir-akhir ini 

klien mempunyai masalah yang dapat mengganggu aktivitas belajarnya. Disini 

klien merasa kecewa kurang mendapatkan informasi tentang karier disekolah.  

Selama ini klien merasa tertekan dengan sikap orang tuanya yang aneh-

aneh. Sudah beberapa kali orang tuanya menyuruh L untuk berhenti sekolah. 

Orang tuanya menyuruh L untuk bekerja saja ikut kakaknya yang bekerja di 

luar negeri, yang dapat menghasilkan uang banyak. Disini orang tua L 

beranggapan bahwa, L tidak perlu sekolah yang banyak mengeluarkan uang 
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dan setelah lulus dari sekolah belum tentu mendapat pekerjaan langsung. 

Padahal klien tidak berkeinginan untuk keluar dari sekolah, dan mengikuti 

jejak kakaknya yang bekerja diluar negeri.   

Selama ini L selalu patuh dan menuruti keinginan orang tuanya 

terutama mamanya. Sekarang ini klien bingung harus bagaimana, L tidak ingin 

mengecewakan orang tuanya. Tetapi disisi lain L ingin melanjutkan sekolah 

sampai lulus dan bekerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 

Setipa klien mengalami kecemasan tersebut klien berusaha bercerita dengan 

teman dekatnya. L tidak mengatakan keinginannya tersebut pada orang tuanya. 

Sebenarnya L mempunyai cita-cita bekerja di bidang perhotelan atau 

pariwisata. 

Kecemasan yang dialami L adalah mengalami kecemasan, sebaiknya 

keluar dari sekolah atau melanjutkan sekolah sampai lulus. Kalau saat ini 

keluar dari sekolah berarti klien hanya mempunyai ijasah SMP saja. Keinginan 

L sebenarnya ingin melanjutkan sekolah sampai lulus dan bekerja sesuai bakat 

dan minatnya.  

Gejala yang mendukung terjadinya masalah kecemasan dalam 

pemilihan karier yang  dialami klien adalah gejala kecemasan secara psikologis 

dan sosial. Gejala kecemasan secara psikologis yang tampak seperti : kurang 

bisa berkosentrasi belajar (melamun di rumah maupun di kelas), merasa 

ketakutan dengan masa depannya (merasa khawatir kalau tidak mendapatkan 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya). Sedangkan gejala 

kecemasan sosial yang nampak pada klien adalah menghindar pada waktu 
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terlibat pembicaraan tentang karier. (sering mengalihkan dan menanggapi 

dengan tidak serius) 

Pada waktu klien mengalami kecemasan dalam pemilihan karier 

perilaku yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut: peningkatan 

kewaspadaan dalam segala hal meningkat (merasa khawatir dan bingung). 

Peningkatan motivasi meningkat (menjadi rajin berlajar). Penerimaan terhadap 

rangsang juga menurun yaitu mengenai persepsi, produktifitas, dan kreativitas. 

Pikiran menjadi tidak rasional (klien beranggapan bahwa peluang kerja saat ini 

sengat sulit, klien merasa takut kalau cita-citanya tidak akan terwujud).  

Perilaku klien juga terganggu (melamun dan murung). Kehilangan kontrol 

(menghindar pada waktu terlibat pembicaraan tentang karier). 

Gejala-gejala tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa esensi 

masalah yang dialami klien adalah kecemasan dalam menentukan sebaiknya  

keluar dari sekolah atau langsung bekerja setelah lulus nanti. Pada waktu 

proses konseling yaitu saat dilakukan analisis menunjukkan bahwa klien 

terlihat mengalami kecemasan pada waktu menjawab pertanyaan. Gejala 

kecemasan yang tampak pada klien yaitu merasa gugup dan ragu-ragu. 

c. Sintesis 

Hasil sintesis yang dilakukan pada klien, maka dapat diketahui bahwa 

kelebihan yang dimiliki klien yaitu mempunyai bakat dibidang bahasa juga 

bagus antara lain komunikasi dan pengetahuan bahasa lumayan. 

Kelemahan klien yang bersifat internal yaitu mempunyai kebiasaan 

malas, kurang percaya diri. Sedangkan kelemahan yang bersifat eksternal yaitu 
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kurang mendapat dukungan dari orang tuanya terutama mamanya. Pada tahap 

ini sintesis klien masih terlihat gugup dan ragu-ragu, melamun, gelisah, dan 

khawatir dan masih menanggapi dengan sinis dan mengalihkan pembicaraan.  

d. Dianogsis  

Tahap ini merupakan langkah menarik kesimpulan logis mengenai 

masalah klien atas dasar gambaran pribadi klien yaitu hasil analisis dan 

sintesis. Terdiri dari dua kegiatan yaitu mengidentifakasi masalah, sumber 

penyebab masalah (etiologi) baik internal maupun eksternal. 

 Identifikasi masalah 

Dari analisis dan sintesis yang telah didapatkan maka diketahui inti 

dari masalah yang dialami klien yaitu mengalami kecemasan dalam 

membuat keputusan atau pilihan. Klien mengalami kebingungan dalam 

menentukan keluar dari sekolah apa tetap sekolah langsung bekerja setelah 

lulus nanti, jadi masalah yang dialami klien yaitu bidang karier.  

 Sumber penyebab masalah (etiologi) 

Sebab-sebab yang menjadi pemicu masalah ini yaitu antara lain: 

faktor internal meliputi; klien kurang memiliki kontrol diri (memiliki sifat 

pemalu dan kurang percaya diri), potensi-potensi yang dimilki klien juga 

kurang dikembangkan. Sedangkan dari faktor eksternal antara lain; 

perlakuan orang tua (kurang mendapatkan dukungan dari orang tuanya 

terutama mamanya), kurang dukungan dan kesempatan untuk 

mengembangkan diri, dan ststus ekonomi keluarga tergolong menengah, 

sehingga menjadi penghambat untuk mewujudkan keinginannya. 
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Pada tahap ini klien masih menunjukkan gejala kecemasan yaitu 

merasa gugup dan ragu-ragu. 

e. Prognosis  

Berdasarkan hasil identifikasi dan sebab-sebab munculnya masalah dapat 

disimpulkan bahwa klien mempunyai masalah yaitu kecemasan menentukan 

akan keluar dari sekolah apa tetap sekolah sampai lulus dan langsung bekerja. 

Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka dapat mempengaruhi kegiatan 

sehari-harinya yaitu tidak bisa belajar dengan optimal, merasa tidak tenang 

pada waktu belajar karena pikirannya teringat dengan masalahnya tersebut. 

Untuk membantu menurunkan kecemasan yang dialami klien maka 

digunakan konseling trait and factor dengan teknik advising or planning a 

program of action. Koseling trait and factor bertujuan  untuk mengajak klien 

untuk berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah diri serta 

mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalahnya yaitu mengalami 

kecemasan dalam menentukan keluar dari sekolah apa tetap sekolah dan 

bekerja langsung  setelah lulus sekolah. 

Setelah yang dilakukan yaitu memberi pemahaman diri pada klien bahwa 

permasalahan yang dialami sekarang harus diselesaikan. Setelah melakukan 

pembahasan mengenai keinginan klien yaitu keluar dari sekolah apa tetap 

sekolah dan bekerja langsung  setelah lulus sekolah, maka klien telah memilih 

langkah yang dilakukan yaitu merencanaan program tindakan. Maka klien telah 

memilih melanjutkan untuk sekolah dan bekerja langsung setealah lulus.  
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f.      Konseling 

Konseling sebagai upaya keseluruhan proses pemberian bantuan. Pada 

tahap ini dilakukan pengembangan alternatif pemecahan masalah, pengujian 

alternatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Pada pengembangan alternatif pemecahan masalah dimaksudkan untuk 

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihapai klien yaitu masalah 

kecemasan menentukan akan melanjutkan sekolah dan langsung bekerja 

setelah lulus sekolah. Setelah melakukan pembahasan mengenai keinginan 

klien yaitu ingin tetap sekolah dan bekerja langsung setelah lulus nanti, maka 

klien telah memilih untuk bekerja langsung setelah lulus nanti. 

Untuk dapat mewujudkan cita-citanya maka klien harus mengambil 

langkah-langkah untuk dapat mencapai kariernya. Beberapa langkah yang 

dijadikan alternatif tersebut anatara lain: melakukan learning needed skill 

(belajar ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan), dan changing attitude 

(mengubah sikap). 

Alternatif pertama yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan). Dilakukan dengan maksud permasalahan yang 

dialami klien tersebut disebabkan karena klien kurang memilki ketrampilan 

yang mendukung kariernya saperti ; ketrampilan bergaul. Selain itu klien 

selama ini juga kurang dikembangkan.  

Sedangkan alternatif yang kedua changing attitude (mengubah sikap). 

Agar cita-citanya terwujud maka klien perlu mengubah sikap-sikap yang 

merupakan penghambat tercapainya karier klien. Sikap tersebut antara lain; 
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memiliki sifat pemalu dan kurang percaya diri, kalau sifat-sifat tersebut masih 

dimiliki klien, maka akan menghambat karier klien. Selain itu klien bersifat 

tertutup dengan orang tuanya, klien tidak berani mengungkapkan keinginannya 

yang berkaitan dengan masa depan klien. Dan hal itu yang menjadikan klien 

mengalami kecemasan karena merasa tertekan dengan orang tuanya. 

Untuk pengujian alternatif pemecahan masalah, dimaksudkan untuk 

membantu klien menentukan alternatif mana yang akan di implementasikan. 

Dari alternatif yang telah dipilih maka selanjutnya diuji dengan cara membahas 

mengenai kelebihan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian, serta faktor 

pendukung dan penghambatnya. 

a. Alternatif pertama yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan) 

Kelebihan dan keuntungan alternatif pertama jika dilakukan yaitu 

dengan mengikuti latihan atau les ketrampilan yang dapat mendukung cita-

citanya dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimilki klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian yang dirasakan klien yaitu harus 

mengikuti latihan maka dapat menyita waktu belajar klien. Klien di sekolah 

sudah mengikuti ekstrakulikuler. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat jika alternatif 

pertama jika dilakukan yaitu ada teman klien yang mempunyai pilihan 

karier serta hobi yang sama mengajak klien untuk ikut les bersama. 
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Sedangkan penghambatnya yaitu kurang dukungan dari orang tuanya, 

apalagi kalau ikut les harus mengeluarkan biaya.   

b. Alternatif kedua yaitu changing attitude (mengubah sikap)  

Kelebihan dan keuntungan  jika alternatif kedua dilakukan yaitu 

klien dapat bersikap wajar di depan umum, karena hal tersebut mendukung 

cita-cita klien. Untuk kelemahan dan kerugiannya tidak ada. 

Sedangkan faktor pendukungnya yaitu kamauan yang sungguh-

sungguh untuk mengubah sikap yang dapat menghambat kariernya 

tersebut. Untuk faktor penghambatnya tidak ada. 

Setelah  diadakan pengujian dari beberapa alternatif kemudian dilakukan 

pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan dimaksudkan yaitu 

alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang telah di uji ditentukan manakah 

yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil klein yaitu akan 

melaksanakan alternatif yang kedua yaitu  chabging attitude (mengubah sikap). 

Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif  yaitu ketepatan dengan masalah 

klien, kegunaan alternatif bagi klein dan fleksibilitas alternative yang 

dipilihnya. 

Keputusan tersebut dianggaap berguna bagi klien, dengan mengubah 

sikap buruknya maka hal tersebut dapat mendukung tercapainya cita-cita klien. 

Keputusan yang telah diambil klien juga bersifat fleksibilitas, dengan klien 

dapat bersikap wajar di depan umum dan lebih terbuka kepada orang tuanya 

mengenai karier dan masa depan klien. Dengan sendirinya dapat mengurangi 
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kecemasan yang dialami klien selama ini dan keinginan atau cita-cita klien 

dapat terwujud. 

Keputusan tersebut juga berguna bagi klien, selain dapat mendukung 

kariernya juga dapat mendukung segalanya. Selanjutnya dibahas mengenai 

rencana program tindakan yang telah diambil klien yaitu mengubah sikap 

buruk klien dengan cara berlatih, klien tidak perlu merasa malu karena tidak 

berbuat salah pada orang lain dan juga klien juga telah memahami bahwa 

setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selain 

itu klien harus bersikap terbuka kepada orang tua mengenai keinginannya yang 

berkaitan dengan masa depannya. 

Pada tahap konseling ini klein masih terlihat mengalami kecemasan. 

Gejala yang nampak pada klien yaitu terlihat gugup, diam, berpikir buruk, 

merasa ragu-ragu dan kadang mengalihkan pembicaraan. 

g. Follow up 

Setelah melakukan proses konseling maka selanjutnya yiatu mengadakan 

follow up yaitu hal-hal yang perlu direncanakan dari alternatif yang dipilih untuk 

dikembangkan dan atau tindak lanjut dari alternatif yang telah dilaksanakan di 

lapangan.  

Setelah dilaksanakan follow up menunjukkan bahwa klien terlihat 

kecemasannya sudah berkurang. Gejala kecemasaan sudah tidak nampak pada 

klien.  

 Klien sudah mengambil keputusan untuk tetap bersekolah dan langsung 

bekerja setelah lulus nanti. Setelah diadakan pemberian treatmen tampak 
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adanya perubahan pada diri klien secara bertahap. L merasa masalah 

kecemasan dalam menentukan pemilihan karier selama ini dialami dapat 

berkurang, pikiran dan perasaannya menjadi tenang karena sudah mengetahui 

tujuan kariernya dan menjadi lebih bersemangat untuk mencapai cita-citanya. 

5. Klien 5 (W) 

a. Identitas konseli 

Nama  : W 

Kelas  : VII B 

Tempat Tgl Lahir : Wirosari, 7 Maret 1999 

Alamat  : Jl. Siswa no.55 Rt 06/Rw 05 

Agama  : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b. Analisis 

Dari hasil analisis klien diperoleh data bahwa klien adalah siswa SMK 

N 1 Wirosari Grobogan yang duduk di kelas XI. Klien mempunyai masalah 

yang mengganggu aktivitas sekolah, masalah itu muncul sejak ia mulai di kelas 

XI. Disini klien merasa cemas karena kurang mendapatkan informasi mengenai 

karier disekolah, karena disini klien setelah lulus nanti ingin melanjutkan 

keperguruan tinggi sesuai dengan bakat yang ia miliki. 

Selama ini jika ada masalah klien dipendam sendiri, kadang juga 

bercerita dengan kakaknya. Di sekolah klien jarang menceritakan masalahnya 

pada teman-temannya. Saat ini W mempunyai masalah yang berkaitan dengan 

kariernya, klien mengalami kecemasan dalam menentukan perguruan tinggi.  
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Setelah lulus nanti klien berencana melanjutkan kuliah tetapi sampai 

sekarang masih bingung, belum mengetahui akan melanjutkan kuliah di mana 

dan mengambil apa. Sejak kecil klien (W) bercita-cita ingin menjadi seorang 

presenter dan penyanyi. Kemampuan yang mendukung klien ingin menjadi 

presenter atau penyanyi antara lain: mempunyai bakat vokal yang bagus dan 

kemampuan dalam berkomunikasinya bagus. 

Gejala yang mendukug terjadinya masalah kecemasan yang dialami 

klien adalah gejala kecemasan secara psikologis dan sosial. Gejala kecemasan 

secara psikologis yang tampak seperti : kurang bisa berkosentrasi belajar 

(melamun dan mengantuk), merasa tegang saat mengikuti pelajaran (merasa 

gugup pada waktu diberi pertanyaan guru) dan klien merasa ketakutan dengan 

masa depannya (merasa khawatir tidak dapat mewujudkan cita-citanya). 

Sedangkan gejala kecemasan sosial yang nampak pada klien adalah menarik 

diri dari teman yang berbeda arah pilih kariernya. 

Pada waktu klien mengalami kecemasan dalam pemilihan karier 

perilaku yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut: peningkatan 

kewaspadaan dalam segala hal meningkat (merasa ragu-ragu, apa nanti bisa 

mencapai kariernya). Peningkatan motivasi meningkat (menjadi rajin berlatih 

vokal). Penerimaan terhadap rangsang juga menurun yaitu mengenai persepsi, 

produktifitas, dan kreativitas. Pikiran menjadi tidak rasional, klien beranggapan 

bahwa peluang kerja saat ini sengat sulit, klien merasa takut kalau cita-citanya 

tidak akan terwujud.  Perilaku klien juga terganggu (memiliki sifat malas). 
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Tidak dapat bertindak rasional (menghindar pada waktu terlibat pembicaraan 

tentang karier) dan pikiran menjadi kacau. 

Gejala-gejala tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa esensi 

masalah yang dialami klien adalah kecemasan dalam menentukan jurusan 

perguruan tinggi setelah lulus nanti. Pada waktu proses konseling yaitu saat 

dilakukan analisis menunjukkan bahwa klien terlihat mengalami kecemasan 

pada waktu menjawab pertanyaan. Gejala kecemasan yang tampak pada klien 

yaitu merasa gugup dan ragu-ragu. 

c. Sintesis 

Hasil sintesis yang dilakukan pada klien, maka dapat diketahui bahwa 

kelebihan yang dimiliki klien yaitu mempunyai bakat dibidang seni musik 

antara lain menyanyi, dapat memainkan beberapa alat musik dan kemampuan 

dalam bidang bahasa juga bagus antara lain komunikasi dan pengetahuan 

bahasa. 

Kelemahan klien yang bersifat internal yaitu mempunyai kebiasaan 

malas dan sering main game sampai lupa waktu. Sedangkan kelemahan yang 

bersifat eksternal yaitu kurang mendapat perhatian dari orangtuanya, jadi tidak 

ada yang mengawasi belajar dan latihan-latihan yang mendukung kariernya. 

Pada tahap ini sintesis klien masih terlihat gugup dan ragu-ragu pada waktu 

menjelaskan tentang dirinya.  

d. Dianogsis  

Tahap ini merupakan langkah menarik kesimpulan logis mengenai 

masalah klien atas dasar gambaran pribadi klien yaitu hasil analisis dan 
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sintesis. Terdiri dari dua kegiatan yaitu mengidentifakasi masalah, sumber 

penyebab masalah (etiologi) baik internal maupun eksternal. 

 Identifikasi masalah 

Dari analisis dan sintesis yang telah didapatkan maka diketahui inti 

dari masalah yang dialami klien yaitu mengalami kecemasan dalam 

membuat keputusan atau pilihan. Klien mengalami kecemasan 

menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Klien 

mempunyai banyak pilihan karier yaitu ingin bekerja di bidang musik atau 

menjadi seorang presenter. Jadi masalah yang dialami klien yaitu bidang 

karier.  

 Sumber penyebab masalah (etiologi) 

Sebab-sebab yang menjadi pemicu masalah ini yaitu antara lain: 

faktor internal meliputi; klien kurang memiliki kontrol diri (memiliki sifat 

malas,mudah merasa bosan dan lebih senang menyendiri), klien banyak 

dipengaruhi kehidupan emoasi, sehingga kemampuan berpikir rasionalnya 

terhambat. Sedangkan dari faktor eksternal antara lain; perlakuan orangtua 

(kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya), kurang dukungan dari 

teman (merasa trauma pernah dikecewakan temannya). 

Pada tahap ini klien masih menunjukkan gejala kecemasan yaitu 

melamun dan merasa khawatir. 

e. Prognosis  

Berdasarkan hasil identifikasi dan sebab-sebab munculnya masalah dapat 

disimpulkan bahwa klien mempunyai masalah yaitu kecemasan menentukan 
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jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Jika hal ini dibiarkan terus-

menerus maka dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari yaitu tidak bisa 

belajar dengan optimal, merasa tidak tenang pada waktu belajar karena 

pikirannya teringat dengan masalahnya tersebut. 

Untuk membantu menurunkan kecemasan yang dialami klien maka 

digunakan konseling trait and factor dengan teknik advising or planning a 

program of action.  Koseling trait and factor bertujuan  untuk mengajak klien 

untuk berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah diri serta 

mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalahnya yaitu mengalami 

kecemasan dalam menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus 

sekolah. 

Setelah yang dilakukan yaitu memberi pemahaman diri pada klien bahwa 

permasalahan yang dialami sekarang harus diselesaikan. Setelah melakukan 

pembahasan mengenai keinginan klien yaitu ingin melanjutkan kuliah setelah 

lulus nanti, maka klien telah memilih untuk kuliah di UDINUS mengambil 

jurusan ekonomi dengan segala pertimbangannya. Pada tahap prognosis ini 

klien masih menunjukkan kecemasan yaitu merasa khwatir.  

f.      Konseling 

Konseling sebagai upaya keseluruhan proses pemberian bantuan. Pada 

tahap ini dilakukan pengembangan alternative pemecahan masalah, pengujian 

alternative pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Pada pengembangan alternative pemecahan masalah dimaksudkan untuk 

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihapai klien yaitu masalah 
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kecemasan menentukan jurusan dan perguruan tinggi setelah lulus sekolah. 

Setelah melakukan pembahasan mengenai keinginan klien yaitu ingin 

melanjutkan kuliah setelah lulus nanti, maka klien telah memilih kuliah di 

UDINUS mengambil jurusan Ekonomi. 

Untuk dapat mewujudkan cita-citanya maka klien harus mengambil 

langkah-langkah untuk dapat mencapai kariernya. Beberapa langkah yang 

dijadikan alternatif tersebut anatara lain: melakukan forcing conformity 

(memaksa penyesuaiaan), learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan), dan changing attitude (mengubah sikap). 

Alternatif pertama yaitu  forcing conformity (memaksa penyesuaiaan) 

dilakukan dengan maksud permasalahan klien tersebut muncul karena merasa 

klien  kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Selain itu klien juga harus 

mau menerima kenyataan bahwa orang tuanya selalu disibukan dengan 

pekerjaannya masing-masing. Hal ini dapat menjadi factor penghambat klien 

dalam mewujudkan kariernya. 

Untuk alternatif yang  kedua yaitu learning needed skill (belajar 

ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan). Klien mempunyai cita-cita ingin 

bekerja menjadi seorang penyanyi terkenal. Untuk dapat mewujudkan cita-

citanya klien memerlukan ketrampilan-ketrampilan yang dapat mendukung 

kariernya tersebut. 

Sedangkan alternatif yang ketiga changing attitude (mengubah sikap). 

Agar cita-citanya terwujud maka klien perlu mengubah sikap-sikap yang 

merupakan penghambat tercapainya karier klien. Sikap tersebut antara lain; 
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mudah merasa bosan, malas, lebih senang menyendiri, tidak dapat membagi 

waktu dengan baik, dan mengalami trauma dengan teman (pernah 

dikecewakan). 

Untuk pengujian alternatif pemecahan masalah, dimaksudkan untuk 

membantu klien menentukan alternatif mana yang akan di implementasikan. 

Dari alternatif yang telah dipilih maka selanjutnya diuji dengan cara membahas 

mengenai kelebihan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian, serta faktor 

pendukung dan penghambatnya. 

a. Alternatif pertama yaitu  forcing conformity (memaksa penyesuaiaan) 

Kelebihan dan keuntungan alternatif pertama jika dilakukan yaitu 

hubungan klien dengan kedua orang tuanya menjadi baik, klien harus mau 

menerima kenyataan bahwa orang tuanya sibuk bekerja, itu semata-mata 

untuk membiayai kehidupan klien, jadi tidak ada maksud untuk tidak 

memperhatikan klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian yang dirasakan klien yaitu harus 

mengalah memulai menciptakan hubungan yang baik dengan orang tuanya, 

yang sebenarnya klien masih merasa sakit hati dengan orang tuanya. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat jika alternatif pertama 

jika dilakukan yaitu factor pendukungnya, apabila hubungan klien dengan 

orang tuanya kembali baik, maka klien bias mengutarakan keinginannya 

pada kedua orang tuanya, dan nudah-mudahan orang tuanya mendukung 

sehingga klien akan semakin yakin dengan pilihan kariernya tersebut. Untuk 
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factor penghambatnya yaitu belum mengetahuai cara memberikan 

pengertian pada kedua orang tuanya.  

b. Alternatif kedua yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan). 

Kelebihan dan keuntungan  jika alternatif kedua dilakukan yaitu 

dengan klien mengikuti latihan-latihan ketrampilan yang mendukung 

kariernya seperti latihan vocal, maka bakat klien akan lebih terasah dan 

dapat dikembangkan. Selain itu juga menambah kepercayaan diri klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian klien jika melakukan alternatif 

kedua yaitu dengan mengikuti latihan-latihan tersebut akan mengurangi 

waktu belajar klien. Sebenarnya klien senang ikut latihan tetapi setelah 

selesai latihan dia kelelahan dan akhirnya tidak jadi belajar. 

Sedangkan factor pendukung dan penghambat jika alternatif kedua 

dilakukan yaitu factor pendukungnya menambah pengalaman dan mungkin 

ada kesempatan untuk lebih berlatih vocal. Faktor penghambatnya kurang 

bias membagi waktu dengan baik. 

c. alternatif yang ketiga changing attitude (mengubah sikap). 

Kelebihan dan keuntungan jika alternatif ketiga tersebut dilakukan 

yaitu klien menjadi terbiasa untuk hidup teratur, mempunyai banyak teman 

yang dapat diajak bertukar pikiran mengenai masa depan dan pilihan 

karier. Untuk kelemahan dan kerugiannya tidak ada. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat jika melakukan 

alternatif yang ketiga yaitu klien harus mempunyai kemauan yang keras 
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untuk mengubah sikap dan kebiasaan yang buruk yang klien lakukan selama 

ini. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu merasa kurang pengawasan dan 

perhatian dari orang-orang terdekat. 

Setelah  diadakan pengujian dari beberapa alternatif kemudian dilakukan 

pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan dimaksudkan yaitu 

alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang telah di uji ditentukan manakah 

yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil klein yaitu akan 

melaksanakan alternatif yang pertama yaitu  forcing conformity (memaksa 

penyesuaiaan). Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan beberapa 

syarat yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif  yaitu ketepatan 

dengan masalah klien, kegunaan alternatif bagi klein dan fleksibilitas alternatif 

yang dipilihnya. 

Keputusan tersebut dianggaap tepat karena klien menganggap bahwa inti 

dari masalahnya bersumber dari keluarga, terutama kedua orang tuanya. Klien 

mengakui bahwa jika hubungan klien dengan kedua orang tuanya tidak baik, 

maka hal itu akan menjadi penghambat kariernya, tanpa restu orang tua klien 

tidak akan menjadi orang yang sukses. 

Keputusan tersebut juga berguna bagi klien, selain dapat mendukung 

kariernya juga dapat mendukung segalanya. Saat ini semua biaya hidup klien 

masih ditanggung orang tuanya, oleh karena itu klien harus menghargai jerih 

payah orang tuanya. 

Keputusan itu juga bersifat fleksibilitas, dengan terciptanya hubungan 

yang baik antara klien dengan orang tuanya, maka klien dapat mengutarakan 
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keinginan mengenai pilihan kariernya dengan tanpa beban (kecewa/sakit hati) 

pada orang tuanya. Selain itu orang tua klien juga akan menjadi lebih perhatian 

pada klien. 

Selanjutnya dibahas mengenai rencana program tindakan yang telah 

diambil yaitu memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua klien. Klien 

akan mencari situasi, kondisi, dan waktu yang tepat, yang pasti secepatnya. 

Pada tahap konseling ini klein masih terlihat mengalami kecemasan. 

Gejala yang nampak pada klien yaitu terlihat melamun, merasa gugup dan 

mengantuk. 

g. Follow up 

Setelah melakukan proses konseling maka selanjutnya yiatu mengadakan 

follow up  yaitu hal-hal yang perlu direncanakan dari alternatif yang dipilih 

untuk dikembangkan dan atau tindak lanjut dari alternatif yang telah 

dilaksanakan di lapangan.  

Setelah dilaksanakan follow up menunjukkan bahwa klien terlihat 

kecemasannya sudah berkurang. Gejala kecemasaan sudah tidak nampak pada 

klien.  

 Klien sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah di UDINUS 

dan mengambil jurusan Ekonomi. Setelah diadakan pemberian treatmen 

tampak adanya perubahan pada diri klien secara bertahap. W merasa masalah 

kecemasan dalam menentukan pemilihan karier selama ini dialami dapat 

berkurang, pikiran dan perasaannya menjadi tenang. 

 



 

 

 

 

119 

6. Klien 6 (D) 

a. Identitas konseli 

Nama  : D 

Kelas  : VII B 

Tempat Tgl Lahir : Wirosari, 25 Desember 1998 

Alamat  : Jl. Magersari no.32 Rt06/Rw03 

Agama  : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b. Analisis 

Dari hasil analisis klien diperoleh data bahwa klien adalah siswa SMK 

N 1 Wirosari Grobogan yang duduk di kelas XI.  Klien mempunyai masalah 

yang berkaitan dengan kariernya sejak ia mulai di kelas XI. Disini klien merasa 

ragu-ragu karena masuk di SMK N1 Wirosari Grobogan yang persaingannya 

sangat ketat dan disini klien kurang mendapatkan informasi tentang karier. 

Klien sering mempunyai pikiran buruk apa nanti bisa mengikuti pelajaran 

dengan baik dan prestasinya juga baik. 

Selama ini klien merasa tertekan dengan sikap mamanya yang aneh-

aneh. Sudah beberapa kali mamanya menyuruh D untuk berhenti sekolah dan 

melanjutkan kursus saja. Mamanya menyuruh D untuk ikut kursus Make up 

dengan alasan agar bias menghasilkan uang banyak dan pekerjaan ringan 

apalagi mamanya saat ini selain menjadi guru tari juga mempunyai pekerjaan 

sampingan menjadi seorang perias. Padahal klien tidak berniat untuk menjadi 

seorang perias, karena klien juga tidak suka dengan hal-hal tersebut.   
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Selama ini D selalu patuh dan menuruti keinginan orang tuanya 

terutama mamanya. Sekarang ini klien bingung harus bagaimana, D tidak ingin 

mengecewakan mamanya lagi tetapi disisi lain D ingin bekerja sesuai dengan 

bakat dan kemampuannya. Setipa klien mengalami kecemasan tersebut klien 

berusaha bercerita dengan teman dekatnya. D tidak mengatakan keinginannya 

tersebut pada mamanya. Sebenarnya D mempunyai cita-cita menjadi presenter. 

Kecemasan yang dialami D adalah mengalami kecemasan, sebaiknya 

melanjutkan kuliah apa langsung bekerja. Kalau saat ini keluar dari sekolah 

berarti klien hanya mempunyai ijasah SMP saja. Keinginan D sebenarnya ingin 

melanjutkan kuliah tetapi belum mengetahuai akan kuliah dimana dan 

mengambil jurusan apa. Kalaupun nanti D akan melanjutka kuliah, klien ingin 

kuliah sambil bekerja, tetapi juga belum mengetahuai akan bekerja apa. 

Gejala yang mendukung terjadinya masalah kecemasan dalam 

pemilihan karier yang  dialami klien adalah gejala kecemasan secara psikologis 

dan sosial. Gejala kecemasan secara psikologis yang tampak seperti : kurang 

bisa berkosentrasi belajar (melamun di rumah maupun di kelas), merasa tegang 

saat mengikuti pelajaran (merasa gugup dan gemetar pada waktu disuruh maju 

kedepan kelas) dan klien merasa ketakutan dengan masa depannya ( merasa 

khawatir tidak dapat mewujudkan cita-citanya). Sedangkan gejala kecemasan 

sosial yang nampak pada klien adalah menarik diri dari teman yang berbeda 

arah pilih kariernya. 

Pada waktu klien mengalami kecemasan dalam pemilihan karier 

perilaku yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut: peningkatan 
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kewaspadaan dalam segala hal meningkat (merasa ragu-ragu, apa nanti bisa 

mencapai kariernya). Peningkatan motivasi meningkat (menjadi rajin berlatih 

vokal). Penerimaan terhadap rangsang juga menurun yaitu mengenai persepsi, 

produktifitas, dan kreativitas. Pikiran menjadi tidak rasional, klien beranggapan 

bahwa peluang kerja saat ini sengat sulit, klien merasa takut kalau cita-citanya 

tidak akan terwujud.  Perilaku klien juga terganggu (memiliki sifat malas). 

Tidak dapat bertindak rasional (menghindar pada waktu terlibat pembicaraan 

tentang karier) dan pikiran menjadi kacau. 

Gejala-gejala tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa esensi 

masalah yang dialami klien adalah kecemasan dalam menentukan sebaiknya 

melanjutkan kuliah apa langsung bekerja setelah lulus nanti. Pada waktu proses 

konseling yaitu saat dilakukan analisis menunjukkan bahwa klien terlihat 

mengalami kecemasan pada waktu menjawab pertanyaan. Gejala kecemasan 

yang tampak pada klien yaitu merasa gugup dan ragu-ragu. 

c. Sintesis 

Hasil sintesis yang dilakukan pada klien, maka dapat diketahui bahwa 

kelebihan yang dimiliki klien yaitu mempunyai bakat dibidang IPA yang 

mempunyai pengetahuan yang bagus dan baik, dan kemampuan dalam bidang 

bahasa juga bagus antara lain komunikasi dan pengetahuan bahasa. 

Kelemahan klien yang bersifat internal yaitu mempunyai sifat pemalu, 

kurang percaya diri. Sedangkan kelemahan yang bersifat eksternal yaitu kurang 

mendapat dukungan dari orang tuanya terutama mamanya. Pada tahap ini 

sintesis klien masih terlihat gugup dan ragu-ragu, melamun, gelisah, dan 
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khawatir dan mempunyai pikiran yang buruk pada waktu menjelaskan tentang 

dirinya.  

d. Dianogsis  

Tahap ini merupakan langkah menarik kesimpulan logis mengenai 

masalah klien atas dasar gambaran pribadi klien yaitu hasil analisis dan 

sintesis. Terdiri dari dua kegiatan yaitu mengidentifakasi masalah, sumber 

penyebab masalah (etiologi) baik internal maupun eksternal. 

 Identifikasi masalah 

Dari analisis dan sintesis yang telah didapatkan maka diketahui inti 

dari masalah yang dialami klien yaitu mengalami kecemasan dalam 

membuat keputusan atau pilihan. Klien mengalami kebingungan dalam 

menentukan melanjutkan apa langsung bekerja setelah lulus nanti, jadi 

masalah yang dialami klien yaitu bidang karier.  

 Sumber penyebab masalah (etiologi) 

Sebab-sebab yang menjadi pemicu masalah ini yaitu antara lain: 

faktor internal meliputi; klien kurang memiliki kontrol diri (memiliki sifat 

pemalu dan kurang percaya diri), potensi-potensi yang dimilki klien juga 

kurang dikembangkan. Sedangkan dari faktor eksternal antara lain; 

perlakuan orang tua (kurang mendapatkan dukungan dari orang tuanya 

terutama mamanya), kurang dukungan dan kesempatan untuk 

mengembangkan diri, dan ststus ekonomi keluarga tergolong menengah, 

sehingga menjadi penghambat untuk mewujudkan keinginannya. 
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Pada tahap ini klien masih menunjukkan gejala kecemasan yaitu 

merasa gugup dan ragu-ragu. 

e. Prognosis  

Berdasarkan hasil identifikasi dan sebab-sebab munculnya masalah dapat 

disimpulkan bahwa klien mempunyai masalah yaitu kecemasan menentukan 

akan melanjutkan kuliah apa langsung bekerja. Jika hal ini dibiarkan terus-

menerus maka dapat mempengaruhi kegiatan sehari-harinya yaitu tidak bisa 

belajar dengan optimal, merasa tidak tenang pada waktu belajar karena 

pikirannya teringat dengan masalahnya tersebut. 

Untuk membantu menurunkan kecemasan yang dialami klien maka 

digunakan konseling trait and factor dengan teknik advising or planning a 

program of action. Koseling trait and factor bertujuan  untuk mengajak klien 

untuk berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah diri serta 

mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalahnya yaitu mengalami 

kecemasan dalam menentukan akan melanjutkan kuliah apa langsung bekerja 

setelah lulus sekolah. 

Setelah yang dilakukan yaitu memberi pemahaman diri pada klien bahwa 

permasalahan yang dialami sekarang harus diselesaikan. Setelah melakukan 

pembahasan mengenai keinginan klien yaitu ingin melanjutkan kuliah apa 

bekerja setelah lulus nanti, maka klien telah memilih langkah yang dilakukan 

yaitu merencanaan program tindakan. Maka klien telah memilih melanjutkan 

untuk kuliah di UNDIP dengan pemilihan pertama komunikasi dan kedua 

sastra inggris dengan segala pertimbangan.  
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f.      Konseling 

Konseling sebagai upaya keseluruhan proses pemberian bantuan. Pada 

tahap ini dilakukan pengembangan alternative pemecahan masalah, pengujian 

alternative pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Pada pengembangan alternatif pemecahan masalah dimaksudkan untuk 

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihapai klien yaitu masalah 

kecemasan menentukan akan melanjutkan kuliah apa langsung bekerja setelah 

lulus sekolah. Setelah melakukan pembahasan mengenai keinginan klien yaitu 

ingin melanjutkan kuliah setelah lulus nanti, maka klien telah memilih kuliah 

di UNDIP  mengambil jurusan komunikasi atau yang kedua sastra inggris. 

Untuk dapat mewujudkan cita-citanya maka klien harus mengambil 

langkah-langkah untuk dapat mencapai kariernya. Beberapa langkah yang 

dijadikan alternatif tersebut anatara lain: melakukan learning needed skill 

(belajar ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan), dan changing attitude 

(mengubah sikap). 

Alternatif pertama yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan). Dilakukan dengan maksud permasalahan yang 

dialami klien tersebut disebabkan karena klien kurang memilki ketrampilan 

yang mendukung kariernya saperti ; ketrampilan bergaul. Selain itu klien 

selama ini juga kurang dikembangkan, hal ini dapat diketahui seperti klien 

jarang mengikuti vocal belum pernah ikut audisi.  

Sedangkan alternatif yang kedua changing attitude (mengubah sikap). 

Agar cita-citanya terwujud maka klien perlu mengubah sikap-sikap yang 
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merupakan penghambat tercapainya karier klien. Sikap tersebut antara lain; 

memiliki sifat pemalu dan kurang percaya diri, kalau sifat-sifat tersebut masih 

dimiliki klien, maka akan menghambat karier klien. Selain itu klien bersifat 

tertutup dengan mamanya, klien tidak berani mengungkapkan keinginannya 

yang berkaitan dengan masa depan klien. Dan hal itu yang menjadikan klien 

mengalami kecemasan karena merasa tertekan dengan mamanya. 

Untuk pengujian alternatif pemecahan masalah, dimaksudkan untuk 

membantu klien menentukan alternatif mana yang akan di implementasikan. 

Dari alternatif yang telah dipilih maka selanjutnya diuji dengan cara membahas 

mengenai kelebihan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian, serta factor 

pendukung dan penghambatnya. 

a. Alternatif pertama yaitu learning needed skill (belajar ketrampilan-

ketrampilan yang diperlukan) 

Kelebihan dan keuntungan alternatif pertama jika dilakukan yaitu 

dengan mengikuti latihan atau les ketrampilan yang dapat mendukung cita-

citanya dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimilki klien. 

Sedangkan kelemahan dan kerugian yang dirasakan klien yaitu harus 

mengikuti latihan maka dapat menyita waktu belajar klien. Klien di sekolah 

sudah mengikuti ekstrakulikuler, selain itu sepulang sekolah klien harus 

menjaga warung orang tuanya sampai malam. 

Sedangkan  factor pendukung dan penghambat jika alternatif 

pertama jika dilakukan yaitu ada teman klien yang mempunyai pilihan 

karier serta hobi yang sama mengajak klien untuk ikut les bersama. 
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Sedangkan penghambatnya yaitu kurang dukungan dari mamanya, apalagi 

kalau ikut les harus mengeluarkan biaya.   

d. Alternatif kedua yaitu changing attitude (mengubah sikap)  

Kelebihan dan keuntungan  jika alternatif kedua dilakukan yaitu 

klien dapat bersikap wajar di depan umum, karena hal tersebut mendukung 

cita-cita klien yaitu menjadi presenter. Untuk kelemahan dan kerugiannya 

tidak ada. 

Sedangkan factor pendukungnya yaitu kamauan yang sungguh-

sungguh untuk mengubah sikap yang dapat menghambat kariernya 

tersebut. Untuk factor penghambatnya tidak ada. 

Setelah  diadakan pengujian dari beberapa alternatif kemudian dilakukan 

pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan dimaksudkan yaitu 

alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang telah di uji ditentukan manakah 

yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil klein yaitu akan 

melaksanakan alternatif yang kedua yaitu  chabging attitude (mengubah sikap). 

Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif  yaitu ketepatan dengan masalah 

klien, kegunaan alternatif bagi klein dan fleksibilitas alternative yang 

dipilihnya. 

Keputusan tersebut dianggaap berguna bagi klien, dengan mengubah 

sikap buruknya maka hal tersebut dapat mendukung tercapainya cita-cita klien. 

Keputusan yang telah diambil klien juga bersifat fleksibilitas, dengan klien 

dapat bersikap wajar di depan umum dan lebih terbuka kepada orang tuanya 
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mengenai karier dan masa depan klien. Dengan sendirinya dapat mengurangi 

kecemasan yang dialami klien selama ini dan keinginan atau cita-cita klien 

dapat terwujud. 

Keputusan tersebut juga berguna bagi klien, selain dapat mendukung 

kariernya juga dapat mendukung segalanya. Selanjutnya dibahas mengenai 

rencana program tindakan yang telah diambil klien yaitu mengubah sikap 

buruk klien dengan cara berlatih, klien tidak perlu mersa malu karena tidak 

berbuat salah pada orang lain dan juga klien juga telah memahami bahwa 

setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selain 

itu klien harus bersikap terbuka kepada orang tua mengenai keinginannya yang 

berkaitan dengan masa depannya. 

Pada tahap konseling ini klein masih terlihat mengalami kecemasan. 

Gejala yang nampak pada klien yaitu terlihat gugup, diam, berpikir buruk, 

merasa ragu-ragu dan kadang mengalihkan pembicaraan. 

g. Follow up 

Setelah melakukan proses konseling maka selanjutnya yiatu mengadakan 

follow up  yaitu hal-hal yang perlu direncanakan dari alternatif yang dipilih 

untuk dikembangkan dan atau tindak lanjut dari alternatif yang telah 

dilaksanakan di lapangan.  

Setelah dilaksanakan follow up menunjukkan bahwa klien terlihat 

kecemasannya sudah berkurang. Gejala kecemasaan sudah tidak nampak pada 

klien.  
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 Klien sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah di UNDIP 

dan mengambil jurusan yang kedua sastra inggris. Setelah diadakan pemberian 

treatmen tampak adanya perubahan pada diri klien secara bertahap. D merasa 

masalah kecemasan dalam menentukan pemilihan karier selama ini dialami 

dapat berkurang, pikiran dan perasaannya menjadi tenang karena sudah 

mengetahui tujuan kariernya dan menjadi lebih bersemangat untuk mencapai 

cita-citanya. 

Tabel 4.5 

Progress Perkembangan Siswa Selama Proses Konseling  

 

No  

 

Pertemuan 

Konseling 

 

Tahap-Tahap 

Konseling 

          

        Aspek  

Kecenderungan 

Perkembangan yang 

dialami klien selama 

proses konseling 

1. 1 (Pertama) Pertemuan pertama 

ini adalah tahap 

pembinaan 

hubungan baik 

antara klien dengan  

konselor dan tahap 

pengidentifikasian 

manusia. 

Pemahaman 

(understanding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klien memahami 

apa maksud dan 

tujuan peneliti, dan 

klien mulai terbuka 

untuk 

mengungkapkan 

permasalahannya 

yang berhubungan 

dengan kecemasan 

dalam pemilihan 

karier. 

2. Klien memahami 

permasalahannya 

berhubungan 

dengan kecemasan 

dalam pemilihan 

karier dan ingin 

bisa memecahkan 

permasalahannya. 

3. Terjadi kesepakatan 

waktu antara klien 

dengan peneliti 

untuk melakukan 

konseling 

individual di hari 
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Perasaan        

(comfort) 

 

 

 

 

 

Tindakan 

(action) 

berikutnya dan 

konseling akan 

berlangsung sekitar 

45 menit. 

 

Siswa merasa senang 

mengikuti proses 

konseling ini dan 

antusias untuk 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

 

Klien akan berusaha 

mencari cara untuk 

menyelesaikan 

permasalahannya 

berhubungan dengan 

pemilihan karier. 

 

2. II (Kedua) Pertemuan kedua 

ini adalah tahap 

pengelolaan 

pikiran klien. 

Pemahaman 

(understanding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klien 

mengungkapakan 

dan memahami apa 

yang diingikan 

dalam pemilihan 

karier. Keinginan 

klein secara umum 

yaitu ingin dapat 

memecahkan 

masalah yang 

dihadapinya 

mengenai pemilihan 

karier. Disini klien 

kurang mendapat 

informasi mengenai 

berbagai macam 

tentang karier di 

sekolah. Sehinga 

membuat klien 

merasa cemas 

ketika memikirkan 

kariernya nanti 

setelah lulus. Disini 

klein ingin 
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menyelesaikan 

masalah yang 

sedang dihadapinya. 

2. Klien 

mengungkapkan 

dan memahami 

kebutuhannya 

sebagai pelajar, 

yaitu belajar dengan 

rajin. 

3. Klien 

mengungkapkan 

dan memahami 

persepsinya 

mengenai pemilihan 

karier. Menurut 

klien pemilihan  

karier sangatlah 

penting dalam 

kehidupannya 

apalagi setelah lulus 

nanti. 

4.  menyangkut masa 

depan mereka. 

Klien selalu merasa 

cemas ketika 

memikirkan 

kariernya. Apa lagi 

ketika klien 

mengikuti pelajaran 

di kelas tidak dapat 

berkonsentrasi 

dengan baik  selalu 

merasa cemas, 

selama mengikuti 

pelajaran. 

5. Klien membuat 

komitmen yang 

ingin diterapkan 

untuk memenuhi 

keinginannya. Dari 

alternatif 

pemecahan masalah 

yang ada pada klien 

membuat komitmen 

akan mengusahakan 
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Perasaan 

(comfort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan 

(action) 

sebaik mungkin 

untuk memenuhi 

keinginannya dan 

kebutuhannya 

tersebut. 

 

Klien senang dapat 

mengungkapkan apa 

yang sebenarnya 

diinginkan dalam 

pemilihan kariernya. 

Dan klien mengetahuai 

kebutuhan serta 

membuat komitmen 

untuk mencapai 

keinginan dan 

kebutuhannya tersebut. 

 

Klien akan berusaha 

untuk mencapai apa 

yang sebenarnya 

diinginkan dan 

dibutuhan 

berhubungan dengan 

pemilihan karier. 

 

3. III (Ketiga) Pertemuan ketiga 

merupakan tahap 

pengelolaan 

perasaan tahap ini 

akan mencakup 

pengidenfikasian 

perasaan klien, 

menunjukkan dan 

menerangkan 

perasaan klien 

yang mengganggu 

pikiran dan 

mengajarkan 

perasaan yang 

rasional pada klien. 

Pemahaman 

(undersanding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klien mengungkapkan 

dan memahami 

perasaannya selama ini 

berhubungan dengan 

pemilihan karier, 

mencakup: 

c. Gelisah, khawatir 

saat mengikuti 

pelajaran di kelas 

tidak dapat 

berkosentrasi. 

d. Cemas ketika 

memikirkan 

kariernya kelak 

setelah lulus nanti. 
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Perasaan 

(comfrot) 
Klien merasa senang 

dapat mengungkapkan 

perasaannya yang 

selama ini 

mengganggu pikiran 

yang berkaitan dengan 

pemilihan karier. 

4. IV 

(Keempat) 

Pertermuan 

keempat 

merupakan tahap 

pengelolaam 

perasaan tahap ini 

akan mencakup 

pengidentifikasian 

perasaan klien, 

menunjukkan dan 

menerangkan 

perasaan klien 

yang mengganggu 

pikiran, dan 

mengajarkan 

perasaan yang 

rasional pada klien. 

 

Pemahaman 

(understanding) 

Klien mengungkapkan 

dan memahami 

perasaannya selama ini 

berhubungan dengan 

pemilihan karier, 

mencakup: 

a. Gelisah, khawatir 

saat mengikuti 

pelajaran di kelas 

tidak dapat 

berkosentrasi. 

b. Cemas ketika 

     memikirkan 

     kariernya kelak 

     setelah lulus nanti. 

5. V (Kelima) Pertemuan kelima 

ini tahap 

pengelolaan 

tingkah laku. 

Tahap ini akan 

mencakup 

eksplorasi apa yang 

akan dilakukan 

klien dan ke arah 

mana perilaku 

klien selama ini 

berhubungan 

dengan pemilihan 

karier. 

Pemahaman 

(understanding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klien mengungkapkan 

dan memahami 

perilakunya yang 

pernah dilakukan 

selama ini 

berhubungan dengan 

pemilihan karier, 

mencakup: 

1. Tidakan  

a.tidak dapat 

berkonsentrasi 

dalam mengikuti 

pelajaran   

b. salah tingkah 

ketika di panggil 

guru. 

c. memainkan alat 

tulis atau benda 

lain di tangan. 
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Perasaan 

(comfort) 

 

 

 

 

 

 

Tidakann  

(Action) 

 

 

 

 

 

d. menggoyangkan     

kaki dan 

tangannya.  

2. Pikiran  

a. pikiran kacau dan 

kehilangan 

kontrol. 

b. perilaku mulai    

terganggu. 

c. tidak dapat 

berpikir dengan 

baik. 

3. Perasaan 

a. gelisah, khawatir 

dan gemetar 

saat 

memikirkan 

kariernya. 

b. cemas saat 

mengikuti 

pelajaran di 

kelas tidak 

dapat 

berkonsentrasi 

dengan baik. 

 

Klien merasa senang 

dapat mengungkapkan 

perilaku-perilaku 

bermasalah yang 

selama ini dilakukan 

saat memikirkan 

pemilihan kariernya. 

 

Klien akan berusaha 

untuk menurunkan 

kecemasan dalam 

pemilihan karier 

tersebut karena 

menurut klien kurang 
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efektif untuk belajar. 

 

6.  VI 

(Keenam) 

Pertemuan keenam 

ini merupakan 

tahap pengelolaan 

tingkah laku. 

Tahap ini akan 

mencakup 

aksplorasi apa yang 

di lakukan klien 

dan ke arah mana 

perilaku klien 

selama ini 

berhubungan 

dengan pemilihan 

karier. 

Pemahaman 

(Understanding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klien mengungkapkan 

dan memahami 

perilakunya yang 

pernah dilakukan 

selama ini 

berhubungan dengan 

pemilihan karier, 

mencakup: 

1. Tidakan  

a.tidak dapat 

berkonsentrasi 

dalam mengikuti 

pelajaran   

b. salah tingkah 

ketika di panggil 

guru. 

c. memainkan alat 

tulis atau benda 

lain di tangan. 

d. menggoyangkan     

kaki dan 

tangannya.  

2. Pikiran  

a. pikiran kacau dan 

kehilangan 

kontrol. 

b. perilaku mulai    

terganggu. 

c. tidak dapat 

berpikir dengan 

baik.  

3. Perasaan 

a. gelisah, khawatir 

dan gemetar saat 

memikirkan 

kariernya. 

b.cemas saat 

   mengikuti 
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Perasaan 

(comfort) 

 

 

 

Tindakan  

(Action) 

   pelajaran di kelas 

   tidak dapat 

   berkonsentrasi 

   dengan baik. 

 

Klien merasa senang 

dapat mengungkapkan 

masalah yang selama 

ini di alaminya. 

 

Klien akan berusaha 

untuk menurunkan 

perilakunya tersebut 

karena menurut klien 

kurang efektif untuk 

belajar. 

 

7. VII 

(Ketujuh) 

Pertemuan ini 

adalah tahap 

membuat rencana 

tindakan 

(planning). Setelah  

melakukan 

evaluasi diri 

terhadap 

perilakunya, akan 

diketahuai tindakan 

klien yang tepat 

dan memenuhi 

keinginan dan 

kebutuhan klien 

sehingga klien 

perlu membuat 

rencana tindakan 

yang akan 

dilakukan dari hasil 

evaluasinya 

tersebut. Rencana 

tindakan yang 

dibuat klien harus 

realistis, sederhana, 

dapat dicapai, 

segera 

Pemahaman 

(understanding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klien dapat memahami 

rencana tindakan yang 

dibuatnya berdasarkan 

dari evaluasi yang 

akan dilaksanakan 

untuk meningkatkan 

kenyakinan atas 

kemampuannya dalam 

pemilihan karier. 
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dilaksanakan,  dan 

dapat dilakukan 

terus menerus. 

Klien dapat 

mengubah pola 

pikirnya dalam 

pemilihan karier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

(comfort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan 

(action) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa merasa lega dan 

senang dapat membuat 

rencana tindakan baru 

yang dapat membantu 

klien untuk mengatasi 

kecemasan dalam 

pemilihan karier. Dan 

klien mulai yakin 

dapat mengatasi dan 

mengurangi 

kecemasannya dalam 

pemilihan karier 

dengan baik jika dapat 

melaksanakan rencana 

tindakan yang telah 

dibuatnya dengan 

benar.  

 

 Klien akan berusaha 

untuk melaksanakan 

rencana tindakan yang 

telah dibuatnya untuk 

berpikir positif 

mengenai pemilihan 

kariernya. 

 

8. VII 

(Kedelapan) 

Evaluasi akhir dan 

follow up. Setelah 

membuat rencana 

tindakan. Konselor 

dan klien perlu 

,melakukan  

evaluasi rencana 

tindakan yang 

sudah dilakukan 

oleh klien 

Pemahaman 

(understanding) 

1. Klien mendapat 

pemahaman baru 

setelah mencoba 

rencana tindakan 

yang telah 

dibuatnya, yaitu 

rencana tindakannya 

tersebut lebih efektif 

dan dapat mambantu 

klien dalam 
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pemilihan kariernya, 

meskipun belum 

semua rencana 

tindakan terlaksana. 

2. Kilen menyadari 

kurangnya 

keyakinan diri klien 

atas kemampuannya 

dikarenakan 

tindakan klien 

selama ini yang 

kurang efektif untuk 

giat mencari 

informasi mengenai 

karier. Klien sudah 

menurunkan 

kecemasan dalam 

pemilihan karier 

dengan rencana 

tindakan yang telah 

dibuatnya.  

 

 

4.1.3  Hambatan Dan Kemudahan Dalam Proses Konseling 

1) Hambatan  

Pada awal proses konseling klien ada beberapa hal yang ditutupi dalam 

menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Namun dengan lebih 

menyakinkan klien untuk terbuka dan klien harus percaya bahwa masalah 

yang dialaminya hanya diketahui berdua. 

 

2) Kemudahan  

 Klien adalah tipe anak yang mudah akrab, jadi tidak terlalu lama untuk bisa 

menyakinkan kepada klien bahwa konseling yang akan dilakukannya bisa 
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membantu mengatasi masalahnya serta bantuan dari konselor yang 

meyakinkan klien agar terbuka dengan peneliti. 

4.2  Pembahasan  

Kecemasan merupakan suatu keadaan tegang yang menimbulkan emosi 

tidak menyenangkan seperti perasaan khawatir, gelisah dan takut yang 

muncul secara bersamaan sebagai reaksi terhadap bahaya yang nyata atau 

tidak nyata dan melibatkan konflik jiwa dalam diri sendiri. Perasaan tidak 

menyenangkan muncul karena adanya bahaya yang mengancam dan 

hambatan yang dapat menimbulkan stress pada dirinya serta menimbulkan 

akibat yang dapat dilihat melalui gejala psikologis serta sosial dalam diri 

individu. 

Kecemasan akan selalu ada dalam diri seseorang salah satunya adalah 

pada siswa sekolah. Seseorang yang mengalami kecemasan seringkali tidak 

dapat menyebutkan penyebabnya dengan jelas,  yang akhirnya akan 

menyebabkan seseorang mengalami pandangan subjektif terhadap perasaan 

dan peristiwa yang dialami. Apabila kecemasan muncul terus menerus, maka 

akan berpengaruh buruk terhadap aktivitasnya. Siswa dapat mengalami 

kecemasan sewaktu-waktu, misalnya ketika menghadapi ujian, bertemu 

dengan guru, menghadapi pelajaran tertentu, menghadapi beberapa pilihan 

dan lain-lain. Seperti siswa di SMK  Negeri 1 Wirosari yang mengalami 

kecemasan dalam pemilihan karier.  

Penelitian ini dilaksanakan untuk membuktikan adanya upaya 

penurunan kecemasan melalui layanan konseling individu dengan pendekatan 
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trait and factor dengan teknik advising or planing a program of  action pada 

siswa kelas XI B di SMK Negeri 1 Wirosari Grobogan.  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti 

menetapkan bahwa layanan konseling individu melalui pendekatan trait and 

factor dengan teknik advising or planning a program of action digunakan 

sebagai media untuk menurunkan kecemasan siswa dalam pemilihan karier di 

SMK Negeri 1 Wirosari Grobogan. Pemberian layanan konseling individu 

melalui pendekatan trait and factor dengan teknik advising or planing a 

program of action akan membantu klien memperoleh kesempatan dan 

pengalaman untuk membantu, membahas dan menyelesaikan permasalahan 

yang sedang mereka alami.  Selain itu juga bertujuan untuk mengajak klien 

berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah dirinya serta 

mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalah tersebut 

Berdasarkan hasil pre-test terdapat enam siswa yang memiliki 

kecemasan tinggi yang kemudian diberikan treatment berupa layanan 

konseling individu melalui pendekatan trait and factor dengan teknik 

advising or planing a program of action sebanyak enam kali pertemuan pada 

masing-masing siswa yang diakhiri dengan pelaksanaan post-test  untuk 

mengetahui penurunan kecemasan dan keberhasilan treatment. Berdasarkan 

hasil post-test bahwa keenan siswa mengalami penurunan kecemasan dalam 

pemilihan karier. Penurunan kecemasan tertinggi terdapat pada W yang 

mengalami penurunan pada meningkatnya kewaspadaan dalam segala hal, 

perilaku mulai terganggu, pikiran kacau dan kehilangan kontrol. Sedangkan 
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penurunan kecemasan terendah terdapat pada SI yang mengalami perilaku 

mulai terganggu, tidak mampu berkomunikasi, pikiran kacau dan kehilangan 

kontrol. 

Terdapat perbedaan penurunan kecemasan siswa dalam pemilihan 

karier. Perbedaan penurunan kecemasan yang terjadi pada siswa di SMK 

Negeri 1 Wirosari Grobogan tersebut dipengaruhi oleh sikap dan perhatian 

siswa saat melaksanakan layanan konseling individu, dan cara pandang siswa 

mengenai kecemasan dalam pemilihan karier. 

Hal-hal tersebut yang mempengaruhi perbedaan penurunan kecemasan 

yang terjadi pada siswa di SMK Negeri 1 Wirosari Grobogan sehingga 

terdapat siswa yang memiliki penurunan kecemasan yang tinggi dan cepat 

dan terdapat siswa yang memiliki penurunan kecemasan yang rendah dan 

lambat. 

Dari hasil analisis uji wilcoxon, perbandingan hasil pre-test dan post-

test, dan  pelaksanaan layanan Konseling Individu melalui pendekatan 

konseling trait and factor dengan teknik advising or planing a program of 

action semuanya menunjukkan adanya perubahan positif pada siswa di SMK 

Negeri 1 Wirosari yaitu menurunnya kecemasan dalam pemilihan karier pada 

klien setelah mendapatkan treatment berupa layanan konseling individu. 

Adanya penurunan kecemasan dalam pemilihan karier pada klien maka dapat 

disimpulkan bahwa ada penurunan kecemasan dalam pemilihan karier 

melalui layanan konseling Individu dengan pendekatan trait and factor 
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dengan teknik advising or planing a program of action  pada siswa di SMK 

Negeri 1 Wirosari Grobogan  Tahun 2011/2012. 

4.3  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan sudah dilakukan sebaik mungkin dan sesuai 

dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, namun tetap ada 

keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan 

dengan pelaksanaan penelitian eksperimen yang hanya dilakukan selama 8 

kali pertemuan. Satu kali pertemuan untuk pre test, enam kali pertemuan  

untuk  proses konseling trait and factor dengan teknik advising or planing a 

program of action dan satu kali pertemuan untuk post test. Menurut peneliti 6 

pertemuan konseling dirasa kurang maksimal untuk mengungkap 

permasalahan dan mengetahui perkembangan siswa selama penelitian. 

Ditambah lagi selama kurang lebih 1 bulan peneliti tidak berada penuh di 

sekolah sehingga kurang bisa mengetahui perkembangan siswa secara 

maksimal. Meskipun demikian proses konseling berjalan dengan lancar 

selama kurang lebih 45 menit setiap pertemuan untuk satu konseli. Semua 

tahap konseling  trait and factor dengan teknik advising or planing a 

program of action terlaksana tanpa terkecuali sehingga membantu konseli 

untuk mengatasi masalah kecemasan dalam pemilihan karier yang siswa 

alami. 

 

 



 

142 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

penelitian dengan judul upaya menurunkan kecemasan siswa dalam 

pemilihan karier melalui layanan konseling trait and factor dengan teknik 

advising or planing a program of action pada siswa XI di SMK Negeri 1 

Wirosari Grobogan tahun 2011/2012, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Sebelum siswa mendapatkan treatment berupa layanan konseling individu 

pendekatan trait and factor hasil pre-test menunjukkan skor 842 dengan 

presentase sebesar 74% siswa yang mengalami kecemasan dalam pemilihan 

karier dengan kriteria kecemasan tinggi. 

(2) Sesudah siswa mendapatkan treatment berupa layanan konseling individu 

pendekatan trait and factor hasil post-test menunjukkan bahwa siswa 

mengalami penurunan kecemasan dalam pemilihan karier, dengan kriteria 5 

siswa memiliki kecemasan rendah dan 1 siswa dengan kriteria kecemasan 

sedang. 

Hal ini menandakan bahwa layanan konseling individu melalui pendekatan trait 

and factor dengan teknik advising or planing a program of action dapat 

digunakan untuk menurunkan kecemasan siswa dalam pemiihan karier. 

(3) Perhitungan sebelum dan setelah mendapatkan treatment berupa layanan 

konseling trait and factor dengan menggunakan analisis uji wilcoxon 
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menunjukkan bahwa siswa mengalami penurunan kecemasan dalam  

pemilihan karier.  Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

adanya perbedaan sebelum dan sesudah pemberian treatment berupa layanan 

konseling trait and factor dengan hasil siswa mengalami penurunan 

kecemasan dalam pemilihan karier dengan skor 525 dengan presentase 42% 

dalam kategori kecemasan rendah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang merupakan hasil 

pokok dari pembahasan, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

(1) Konseling trait and factor sangat tepat untuk diberikan pada siswa yang 

mengalami kecemasan dalam pemilihan karier setelah lulus 

(2) Bagi pihak konselor hendaknya memberikan suatu program yang dapat 

menurunkan kecemasan siswa dalam pemilihan karier dengan menggunakan 

konseling trait and factor dengan teknik advising or planing a program of 

action, misalnya dengan menggunakan konseling individu kepada para siswa.  

(3) Bagi peneliti hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan masalah kecemasan siswa dalam pemilihan karier dengan sampel yang 

lebih luas 

 

.
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LAMPIRAN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

147 

SKALA KECEMASAN 
 

A. Identitas diri siswa 

Nama  : 

Kelas    : 

Jenis kelamin : 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas diri anda pada tempat yang telah disediakan 

2. Bacalah pernyataan-pernyataan dengan seksama 

3. Responlah pernyataan-pernyataan tersebut dengan memberikan 

tanda (v) pada salah satu alternatif  jawaban yang sesuai dengan 

kondisi anda. 

a. SS : Sangat sesuai 

b. S   : Sesuai 

c. TS : Tidak sesuai 

d. STS : Sangat tidak sesuai  

4. Jangan terpengaruh oleh ajakan, ataupun jawaban teman anda 

5. Jawablah sesuai dengan keadaan yang anda rasakan sebenarnya 

 

Selamat Mengerjakan 

 

  

No 

 

 

Pertanyaan 

Alternatif 

 

SS       S      TS      STS 

1 Perut saya sakit ketika bel pelajaran berbunyi 

 

    

2 Saya merasa gugup selama pelajaran 

berlangsung 

    

3 Saya merasa mengantuk pada saat pelajaran 

berlangsung 

    

4 Saya selalu melamun saat pelajaran  

 

    

5 Tangan saya terasa dingin waktu jam 

pelajaran berlangsung 

    

6 Saya lebih suka melakukan aktivitas lain dari 

pada memperhatikan pelajaran 

    

7 Bicara saya menjadi gugup saat menjawab 

pertanyaan dari guru  

    

Lampiran 1 
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8 Badan saya gemetar saat menghadapi soal 

 

    

9 Muka saya tiba-tiba memucat saat disuruh 

guru mengerjakan soal didepan kelas 

    

10 Saya hanya bisa diam saat ditanya guru 

tentang kenaikan kelas 

    

11 Saya merasa marah saat temen-temen 

menanyakan sekolah lanjutan 

    

12 Perasaan saya tidak tenang ketika berada di 

ruang guru 

    

13 Saya merasa khawatir saat nama saya 

dipanggil oleh guru 

    

14 Saya selalu diliputi pikiran-pikiran jelek saat 

membicarakan tentang karier 

    

15 Saya tidak percaya diri saat disuruh guru 

mengerjakan soal tentang karier 

    

16 Perasaan saya canggung saat diajak ngobrol 

oleh guru 

    

17 Kadang saya merasa malu jika tidak bisa 

menjawab pertanyaan didepan kelas 

    

18 Hati saya merasa tidak enak bila tidak bisa 

mengerjakan soal dari guru 

    

19 Kedua kaki saya gemetar saat bicara di 

depan kelas 

    

20 Jantung saya berdetak kencang ketika hasil 

ulangan dibagikan 

    

21 Jantung saya berdebar ketika berpapasan 

dengan guru 

    

22 Badan saya gemetar saat orang tua 

menanyakan hasil prestasi saya 

    

23 Tiba-tiba kepala saya merasa pusing ketika 

dijelaskan materi pelajaran oleh teman di 

dalam kelas 

    

24 Badan saya merasa lemas ketika akan 

mempresentasikan hasil tugas saya 

    

25 Tidur saya tidak nyenyak bila teringat 

tentang pelajran 

    

26 Jantung saya berdebar ketika guru akan 

memilih siswa untuk menjawab pertanyaan 
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secara lisan 

27 Kepala saya pusing ketika guru meminta 

untuk rajin belajar 

    

28 Jantung saya berdebar saat guru memandang 

saya 

    

29 Saya takut ketika mendapat surat guru untuk 

orang tua dari wali kelas 

    

30 Saya ingin menyobek raport apabila nilai 

saya tidak sasuai yang saya inginkan  

    

31 Saya ragu-ragu ketika akan menjawab 

pertanyaan soal karier 

    

32 Saya selalu was-was jika tiba-tiba guru 

menunjuk saya untuk menjawab pertanyaan 

    

33 Menurut saya karier adalah hal yang sangat 

penting dalam kehidupan kita 

    

34 Saya tidak dapat memberi tanggapan jika ada 

pertanyaan tentang karier 

    

35 Saya selalu membayakan tidak akan berhasil 

dalam mencapai karier saya 

    

36 Saya gelisah setiap pergantian jam pelajaran 

lain 

    

37 Saya kerap izin keluar kelas ketika tiba 

giliran untuk menjawab pertanyaan dari guru 

    

38 Saya pura-pura bingung dengan hal yang 

didiskusikan saat diskusi dengan kelompok 

    

39 Saya terbata-bata ketika menyampaikan 

pendapat 

    

40 Tempo bicara saya terkadang kurang 

terkendali ketika berpendapat tentang karier 

    

41 Ketika dihadapkan pada soal pelajaran saya 

tidak dapat berpikir cepat 

    

42 Konsentrasi saya sering pecah saat pelajaran  

 

    

43 Perhatian saya sering teralihkan oleh hal-hal 

yang saya rasa lebih menarik dari pada 

pelajaran 

    

44 Saya salah tingkah ketika guru masuk kelas 

 

    

45 Saya sangat marah dan kecewa ketika saya     
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46 

tidak dapat menjawab soal saat ulangan 

Saya akan menggigit bibir hingga berdarah 

atau mencubit bagian tubuh saya hingga 

memerah jika saya tidak dapat menggapi 

pertanyaan tentang karier dari guru. 

 

 

 

Selamat 

Mengerjakan 
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TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN REHABILITASI UJI COBA 

ANGKET PENELITIAN 
No BUTIR SOAL 

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

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

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

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

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

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

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

7 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
3 

8 3 3 1 1 3 1 1 2 3 3 3 
3 

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

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

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

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

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

14 4 3 1 1 3 1 4 4 1 4 4 
4 

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

16 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 
2 

17 2 4 3 1 3 1 3 3 3 2 4 
3 

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

19 3 3 3 1 4 2 3 2 3 3 3 
3 

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

21 4 2 1 1 4 2 4 1 1 2 2 
4 

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

23 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 
3 

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

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

26 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
3 

27 1 2 2 2 4 2 3 4 3 2 3 
3 
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28 2 3 2 1 2 2 3 4 2 3 4 
3 

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

30 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 
3 

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

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

33 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
2 

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

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

36 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
3 

37 1 2 1 1 3 2 4 4 2 2 3 
3 

38 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 1 
2 

39 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 3 
3 

40 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 
4 

41 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 
4 

42 1 2 1 1 4 2 4 2 3 3 4 
2 

43 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 
2 

44 1 3 1 2 2 2 3 2 4 4 3 
1 

∑X 118 125 85 82 137 89 135 121 119 114 135 
125 

 𝑿𝟐 356 373 189 176 457 209 441 375 353 318 441 
377 

∑XY 8937 14051 9706 9361 15470 10313 15450 13820 13409 12824 15271 
14204 

⌠xy 0.356 0.357 0.524 0.548 0.311 0.530 0.311 0.449 0.384 -0.067 0.404 
0.430 

⌠tabel 0.297 0.297 
0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 

Kriteria 
Valid 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 

Valid 
Valid 

𝜶𝒃𝟐 0.9197 0.4160 0.5766 0.5391 0.7077 0.6739 0.6232 0.9626 0.7246 0.5246 0.6232 
0.5090 
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No BUTIR SOAL 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 

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

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

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

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

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

6 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
2 

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

8 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
2 

9 2 2 2 3 3 1 3 1 2 3 3 
2 

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

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

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

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

14 2 4 3 1 4 1 3 2 2 2 4 
1 

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

16 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
2 

17 4 3 3 3 2 1 2 1 2 2 4 
1 

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

19 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 
3 

20 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
4 

21 2 3 2 1 1 2 2 1 3 1 2 
2 

22 3 1 4 3 4 2 2 2 2 4 2 
2 

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

24 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 3 
2 

25 4 3 2 4 4 3 4 1 4 3 3 
3 
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26 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
2 

27 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 
3 

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

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

30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
2 

31 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
3 

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

33 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
3 

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

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

36 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 
3 

37 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 
3 

38 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 
2 

39 1 2 4 3 1 1 1 1 2 3 2 
3 

40 1 2 3 3 1 2 1 1 3 2 3 
1 

41 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
4 

42 1 3 3 4 4 1 2 2 3 2 3 
1 

43 1 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 
2 

44 3 1 1 4 4 2 2 3 1 4 3 
3 

∑X 92 100 110 115 120 128 87 111 87 99 116 
137 

 𝑿𝟐 228 306 323 358 420 203 307 197 249 330 449 
304 

∑XY 10564 12343 13057 13762 14381 10096 12446 9815 11388 12953 15587 
12434 

⌠xy 0.509 0.371 0.470 0.413 0.357 0.545 0.350 0.499 0.609 0.200 0.386 
0.333 

⌠tabel 0.297 0.297 
0.297 

0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 

Kriteria 
Valid 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 

Valid 
Valid 

𝜶𝒃𝟐 0.8288 0.7209 0.5217 0.7146 1.1078 0.7204 0.6274 0.5809 0.6105 0.5624 0.5217 
0.6744 
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No BUTIR SOAL 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
36 

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

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

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

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

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

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

7 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
3 

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

9 2 1 3 2 2 2 4 1 2 2 2 
3 

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

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

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

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

14 3 1 3 3 1 1 3 2 2 3 2 
2 

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

16 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
2 

17 3 1 3 2 2 3 3 1 4 3 2 
4 

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

19 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
3 

20 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
4 

21 4 1 4 2 1 1 2 1 1 3 3 
3 

22 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3     2 
3 

23 3 1 3 2 2 2 3 1 2 3 3 
3 
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24 4 1 3 1 3 3 2 1 2 3 2 
1 

25 3 3 4 4 3 3 3 1 3 4 4 
4 

26 3 1 3 1 2 2 1 1 3 3      2 
3 

27 3 1 3 2 1 3 3 1 2 3 2 
4 

28 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
2 

29 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
3 

30 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 2 
3 

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

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

33 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
3 

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

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

36 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
2 

37 3 1 3 2 2 4 3 1 2 2 2 
3 

38 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 4 
3 

39 4 1 2 1 1 1 4 1 1 3 2 
4 

40 2 1 3 1 2 1 3 1 2 2 3 
4 

41 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 
4 

42 2 1 3 2 4 1 3 2 2 2 2 
4 

43 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 
4 

44 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 
4 

∑X 123 71 135 105 94 109 118 80 94 109 106 
138 

 𝑿𝟐 369 143 433 179 234 311 334 172 230 285 266 
456 

∑XY 13715 8251 15230 11842 10682 12269 13360 9107 10664 12435 12220 
15686 

⌠xy 0.076 0.631 0.379 0.538 0.529 0.182 0.409 0.468 0.527 0.468 0.438 
0.319 

⌠tabel 0.297 0.297 
0.297 

0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 
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Kriteria 

Tidak 

Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 

Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

𝜶𝒃𝟐 0.5851 0.6612 0.4371 0.6612 0.7717 0.9530 0.4080 0.6173 0.6786 0.3483 0.4863 
0.5399 

 

 
No BUTIR SOAL 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Y 
𝒀𝟐 

1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 116 
13456 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 107 
11449 

3 4 4 2 2 3 3 3 2 4 1 118 
13924 

4 4 4 3 1 2 3 1 1 2 1 113 
12769 

5 4 4 1 3 1 1 2 2 3 1 106 
11236 

6 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 121 
14641 

7 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 118 
13924 

8 2 3 2 3 3 3 3 1 4 1 107 
11449 

9 4 4 2 2 3 3 2 3 4 1 118 
13924 

10 3 4 2 3 3 3 4 2 4 1    124 
15376 

11 4 3 2 3 2 2 2 2 4 2 110 
12100 

12 4 4 2 4 2 2 2     2 4 1 103 
10609 

13 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 114 
12996 

14 4 4 1 2 3 3 2 2 3 1 115 
13225 

15 4 4 3 2 2 3 3 3 3 1 117 
13689 

16 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 105 
11025 

17 4 4 2 3 3 3 1 3 3 1 118 
13924 

18 1 4 2 2 2 3 3 1 1 1 106 
11236 

19 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 115 
13225 

20 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 172 
29584 

21 4 3 2 3 3 2 1 2 4 2 101 
10201 
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22 3 4 3 2 4 3 2 3 4 1 118 
13924 

23 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
1 

114 
12996 

24 3 3 2 3 2 2 3 2 4 
2 

111 
12321 

25 4 3 2 2 2 3 3 3 4 
1 

   147 
21609 

26 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 109 
11881 

27 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
2 

113 
12769 

28 4 3 3 2 3 2 2 2 2 
1 

   116 
13456 

29 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 116 
13456 

30 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
2 

   116 
13456 

31 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 112 
12544 

32 2 2 2 3 2 3 3 1 2 
2 

116 
13456 

33 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
2 

   116 
13456 

34 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 125 
15625 

35 4 4 3 2 2 3 3 3 3 
1 

118 
13924 

36 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
1 

   121 
14641 

37 4 3 3 2 2 3 3 2 3 1 114 
12996 

38 2 4 2 1 2 2 1 3 4 
3 

    93 
8649 

39 3 3 2 3 4 4 3 1 4 2 111 
12321 

40 4 3 2 2 2 3 2 3 3 
1 

111 
12321 

41 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
4 

   164 
16896 

42 4 3 2 2 2 3 3 3 4 1 115 
13225 

43 4 3 2 2 3 4 4 3 3 
2 

124 
15376 

44 4 3 1 2 1 3 1 2 2 
2 

   109 
11881 

∑X 143 142 101 108 113 122 110 103 141 69 5133 
607141 

 𝑿𝟐 497 474 
251 

288 313 358 302 261 473 135 K  =   46 

∑𝛼𝑏
2  =  28.45 

𝛼𝑡
2  =  192.72 

∑XY 
16406 

16079 11495 12299 12761 13870 12494 11606 15847 7910 

⌠xy 0.328 0.112 0.397 0.334 0.322 0.470 0.052 0.374 0.160 0.422 
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⌠tabel 0.297 0.297 
0.297 

0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 
𝑟11  =  0.872 

 

Kriteria 
 Valid Tidak 

Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

𝜶𝒃𝟐 0.7500 0.3658 0.4456 0.5328 0.5301 0.4588 0.6279 0.4625 0.4921 0.6232 
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PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN  

 

Rumus :  𝑟11 =
N XY−  X   Y 

  N X2−   X 2 {N Y2− ( Y)2}
 

Kriteria 

Butir angket valid jika 

Berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

No  X Y  𝑿𝟐 𝒀𝟐 
XY 

1 3 116 9 13456 
348 

2 3 107 9 11449 
321 

3 3 118 9 13924 
354 

4 3 113 9 12769 
339 

5 3 106 9 11236 
318 

6 3 121 9 14641 
        363 

7 3 118 9 13924 
354 

8 3 107 9 11449 
321 

9 4 118 16 13924 
472 

10 2 124 4 15376 
248 

11 2 110 4 12100 
220 

12 3 103 9 10609 
309 

13 2         114 4 12996 
228 

14 4 115 16 13225 
460 

15 4 117 16 13689 
468 

16 3 105 9 11025 
315 

17 2 118 4 13924 
236 

18 2 106 4 11234 
212 

19 3 115 9 13225 
345 

20 4 172 16 29584 
688 

21 4 101 16 10201 
404 

22 3 118 9 13924 
354 

23 2 114 4 12996 
228 

24 4 111 16 12321 
444 

Lampiran 3 
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25 4 147 16 21609 
588 

26 2 109 4 11881 
218 

27 1 113 1 12769 
113 

28 2 116 4 13456 
232 

29 3 116 9 13456 
348 

30 2 116 4 13456 
232 

31 2 112 4 12544 
224 

32 3 116 9 13456 
348 

33 2 116 4 13456 
232 

34 2 125 4 15625 
250 

35 4 118 16 13924 
472 

36 3 121 9 14641 
363 

37 1 114 1 12996 
114 

38 1 93 1 8649 
93 

39 2 111 4 12321 
222 

40 4 111 16 12321 
444 

41 4 164 16 16896 
656 

42 1 115 1 13225 
115 

43 2 124 4 15376 
248 

44 1 109 1 11881 
109 

∑ 118 5433 356 607141 
8937 

 

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh ; 

rxy =
  44  x  8937 −     118 –  5133 

   44 x 356 −   118 2 { 44 x 607141 −  (5133)2}
 

 

r11 =   0.356 

Pada α = 5% dengan N = 44 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  =   0.297 

Karena rxy > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka angket No. 1 tersebut Valid 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Rumus :  

𝑟11=  
𝑘

𝑘−1
  1 −  

 𝛼𝑏
2

𝛼𝑡
2   

Kriteria 

Apabila 𝑟11 > rtabel , maka angket tersebut fleksibel 
Perhitungan 

1. Varians total 

 

 

 

        𝛼𝑡
2 = 

607141− 
(5133 )2

45
 

45
 

    = 193.718 

2. Varians butir 

𝛼𝑏12 = 
356− 

(118)2

44

44
 = 0.92 

 

𝛼𝑏22 = 
375− 

 125 2 

44

44
 = 0.42 

 

 

𝛼𝑏462  = 
135− 

 69 2

44

44
 = 0.62 

 

 𝛼𝑏2  =   28.45 

 
3. Koefisien reliabilitas 

 

r11 =  
46

46−1
   1 −  

28.45

193.718
  

    

    r11 =   0.872 

 

Pada α = 5% dengan N = 44 diperoleh r𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0.297. Karena 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 

dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel 

 

 

 

 

𝛼𝑡
2 = 

 𝑌2− 
( 𝑌)2

𝑁

𝑁
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SKALA KECEMASAN 
 

C. Identitas diri siswa 

Nama  : 

Kelas    : 

Jenis kelamin : 

D. Petunjuk Pengisian 

6. Tulislah identitas diri anda pada tempat yang telah disediakan 

7. Bacalah pernyataan-pernyataan dengan seksama 

8. Responlah pernyataan-pernyataan tersebut dengan memberikan 

tanda (v) pada salah satu alternatif  jawaban yang sesuai dengan 

kondisi anda. 

e. SS : Sangat sesuai 

f. S   : Sesuai 

g. TS : Tidak sesuai 

h. STS : Sangat tidak sesuai  

9. Jangan terpengaruh oleh ajakan, ataupun jawaban teman anda 

10. Jawablah sesuai dengan keadaan yang anda rasakan sebenarnya 

 

Selamat Mengerjakan 

 

  

No 

 

 

Pertanyaan 

Alternatif 

 

SS       S      TS      STS 

1 Perut saya sakit ketika bel pelajaran berbunyi 

 

    

2 Saya merasa gugup selama pelajaran 

berlangsung 

    

3 Saya merasa mengantuk pada saat pelajaran 

berlangsung 

    

4 Saya selalu melamun saat pelajaran  

 

    

5 Tangan saya terasa dingin waktu jam 

pelajaran berlangsung 

    

6 Saya lebih suka melakukan aktivitas lain dari 

pada memperhatikan pelajaran 

    

7 Bicara saya menjadi gugup saat menjawab 

pertanyaan dari guru  

    

Lampiran 5 
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8 Badan saya gemetar saat menghadapi soal 

 

    

9 Muka saya tiba-tiba memucat saat disuruh 

guru mengerjakan soal didepan kelas 

    

10 Saya merasa marah saat temen-temen 

menanyakan sekolah lanjutan 

    

12 Perasaan saya tidak tenang ketika berada di 

ruang guru 

    

13 Saya merasa khawatir saat nama saya 

dipanggil oleh guru 

    

14 Saya selalu diliputi pikiran-pikiran jelek saat 

membicarakan tentang karier 

    

15 Saya tidak percaya diri saat disuruh guru 

mengerjakan soal tentang karier 

    

16 Perasaan saya canggung saat diajak ngobrol 

oleh guru 

    

17 Kadang saya merasa malu jika tidak bisa 

menjawab pertanyaan didepan kelas 

    

18 Hati saya merasa tidak enak bila tidak bisa 

mengerjakan soal dari guru 

    

19 Kedua kaki saya gemetar saat bicara di 

depan kelas 

    

20 Jantung saya berdetak kencang ketika hasil 

ulangan dibagikan 

    

21 Jantung saya berdebar ketika berpapasan 

dengan guru 

    

22 Tiba-tiba kepala saya merasa pusing ketika 

dijelaskan materi pelajaran oleh teman di 

dalam kelas 

    

23 Badan saya merasa lemas ketika akan 

mempresentasikan hasil tugas saya 

    

24 Jantung saya berdebar ketika guru akan 

memilih siswa untuk menjawab pertanyaan 

secara lisan 

    

25 Kepala saya pusing ketika guru meminta 

untuk rajin belajar 

    

26 Jantung saya berdebar saat guru memandang 

saya 

    

27 Saya takut ketika mendapat surat guru untuk     
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orang tua dari wali kelas 

28 Saya ingin menyobek raport apabila nilai 

saya tidak sasuai yang saya inginkan  

    

29 Saya ragu-ragu ketika akan menjawab 

pertanyaan soal karier 

    

30 Saya selalu was-was jika tiba-tiba guru 

menunjuk saya untuk menjawab pertanyaan 

    

31 Menurut saya karier adalah hal yang sangat 

penting dalam kehidupan kita 

    

32 Saya tidak dapat memberi tanggapan jika ada 

pertanyaan tentang karier 

    

33 Saya selalu membayakan tidak akan berhasil 

dalam mencapai karier saya 

    

34 Saya terbata-bata ketika menyampaikan 

pendapat 

    

35 Tempo bicara saya terkadang kurang 

terkendali ketika berpendapat tentang karier 

    

36 Ketika dihadapkan pada soal pelajaran saya 

tidak dapat berpikir cepat 

    

37 Konsentrasi saya sering pecah saat pelajaran  

 

    

38 Perhatian saya sering teralihkan oleh hal-hal 

yang saya rasa lebih menarik dari pada 

pelajaran 

    

39 Saya salah tingkah ketika guru masuk kelas 

 

    

40 Saya akan menggigit bibir hingga berdarah 

atau mencubit bagian tubuh saya hingga 

memerah jika saya tidak dapat menggapi 

pertanyaan tentang karier dari guru. 

    

 

 

 

Selamat 

Mengerjakan 
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DATA PRIBADI KLIEN 

 
1. Nama lengkap   : Arinda Putrisari 

2. Tempat /Tgl lahir  : Wirosari, 7 Maret 1999 

3. Jenis kelamin    : Perempuan 

4. Alamat    : Jl. Siswa no.55 Rt 06/Rw 05 Wirosari 

5. Agama    : Islam 

6. Hobi     : Menyanyi 

7. Anak ke    : ketiga 

8. Nama Ayah/Pekerjaan : Kartono/ Paratai polotik 

9. Nama Ibu/ Pekerjaan   : Susi/Partai polotik 

 

 

1. Nama lengkap   : Anggun Yuna 

2. Tempat /Tgl lahir  : Wirosari, 28 Maret 1998 

3. Jenis kelamin    : Perempuan 

4. Alamat    : Jl. Kimangun Sarkoro no.2 Rt 04/Rw 06 

Wirosari 

5. Agama    : Islam 

6. Hobi     : Membaca 

7. Anak ke    : kedua 

8. Nama Ayah/Pekerjaan : Teguh/ Wiraswasta 

9. Nama Ibu/ Pekerjaan   : Soneta/Guru 

 

 

1. Nama lengkap   : Putri Mekarsari 

2. Tempat /Tgl lahir  : Wirosari, 20  September 1999 

3. Jenis kelamin    : Perempuan 

4. Alamat    : Jl. Merpati no.10 Rt 05/Rw 02 Wirosari 

5. Agama    : Islam 

6. Hobi     : Menyanyi dan membaca 

7. Anak ke    : ketdua 

8. Nama Ayah/Pekerjaan  : Yantono/ Wiraswasta 

9. Nama Ibu/ Pekerjaan   : Tutik/ Wiraswasta 
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1. Nama lengkap   : Dava Renaldi 

2. Tempat /Tgl lahir  : Wirosari, 28 Maret 1999 

3. Jenis kelamin    : laki-laki 

4. Alamat    : Jl. Kedusan  no.55 Rt 04/Rw 05 Wirosari 

5. Agama    : Islam 

6. Hobi     : membaca dan main game 

7. Anak ke    : keempat 

8. Nama Ayah/Pekerjaan   Arifin/ Wiraswasta 

9. Nama Ibu/ Pekerjaan   : Dian/ Wiraswasta 

 

 

 

1. Nama lengkap   : Dyas ayu 

2. Tempat /Tgl lahir  : Wirosari, 30 Juni 1998 

3. Jenis kelamin    : Perempuan 

4. Alamat    : Jl. Siswa no.55 Rt 06/Rw 05 Wirosari 

5. Agama    : Islam 

6. Hobi     : Menyanyi  

7. Anak ke    : Pertama 

8. Nama Ayah/Pekerjaan  : Panji/ Wiraswasta 

9. Nama Ibu/ Pekerjaan   : Martini/ Wiraswasta 

 

 

1. Nama lengkap   : Giofina alisti ayu 

2. Tempat /Tgl lahir  : Wirosari, 25 Desember 1998 

3. Jenis kelamin    : Perempuan 

4. Alamat    : Jl. Magersari no.32 Rt 06/Rw 03 Wirosari 

5. Agama    : Islam 

6. Hobi     : Menari dan membaca 

7. Anak ke    : ketdua 

8. Nama Ayah/Pekerjaan  : Sarwono/ Wiraswasta 

9. Nama Ibu/ Pekerjaan   : Sri Hartati/ Wiraswasta 
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PROGRAM PERKEMBANGAN PERLAKUAN  KECEMASAN 

SISWA PADA PEMILIHAN KARIER MELALUI KONSELING 

TRAIT AND FACTOR 

 

 

 

Nama   :Klien 1 (FV)   

 

  

Penilaian  

 

           

             Sebelum konseling 

  

 

               Sesudah konseling 

Pemahaman 

 

Klien menganggap bahwa 

pemilihan karier sangatlah 

penting baginya apalagi 

setelah lulus nanti. 

Klien menganggap bahwa 

pemilihan karier memeng 

penting baginya, tapi kalau 

kita berusaha dengan baik 

pasti akan bisa memilih 

kariernya dengan baik dan 

tepat sesuai bakat dan minat. 

 

 

Tindakan  

 

1. Merasa gugup 

2. Keluar keringat dingin 

3. Merasa gemetar 

4. Tidak dapat 

berkonsentrasi saat 

pelajaran 

 

1. Tidak merasa gugup 

2. Tidak keluar keringat 

dingin 

3. Tidak merasa gemetar 

4. Dapat berkonsentrasi 

dengan baik saat pelajaran 

 

 

Perasaan  

 

Merasa cemas dan takut 

ketika memikirkan arah 

pilih kariernya. 

 

Merasa jauh lebih baik, tidak 

cemas dan takut memikirkan 

arah pilih kariernya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 
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PROGRAM PERKEMBANGAN PERLAKUAN  KECEMASAN 

SISWA PADA PEMILIHAN KARIER MELALUI KONSELING 

TRAIT AND FACTOR 

 

 

 

Nama   :Klien 2  (NW)   

 

  

Penilaian  

 

           

              Sebelum 

konseling  

 

               Sesudah konseling 

Pemahaman 

 

Disini Klien kurang 

mendapatkan informasi 

mengenai karier disekolah. 

Sehingga klien merasa 

cemas sekali ketika 

memikirkan  pemilihan 

kariernya setelah lulus 

nanti. 

Klien menganggap bahwa 

pemilihan karier memeng 

penting baginya, tapi kalau 

kita berusaha dengan baik 

pasti akan bisa memilih 

kariernya dengan baik dan 

tepat sesuai bakat dan minat 

yang dimilikinya. 

 

 

Tindakan  

 

1. Merasa gugup 

2. Tidak dapat 

berkonsentrasi saat 

pelajaran 

3. Keluar keringat dingin 

4. Beraktivitas lain 

1. Masih sedikit  merasa 

gugup 

2. Dapat berkonsentrasi 

dengan baik walau masih 

tetap berpikiran tentang 

kariernya 

3. Tidak keluar keringat 

dingin 

4. Masih beraktifitas lain 

 

 

Perasaan  

 

Merasa  takut apabila tidak 

dapat memilih arah pilih 

kariernya sesuai dengan 

kemampuannya. 

 

Merasa jauh lebih baik dan 

lega setelah mengungkapkan 

permasalahannya,  tidak  takut 

lagi ketika  memikirkan arah 

pilih kariernya kelak. 
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PROGRAM PERKEMBANGAN PERLAKUAN  KECEMASAN 

SISWA PADA PEMILIHAN KARIER MELALUI KONSELING 

TRAIT AND FACTOR 

 

 

 

Nama   :Klien 3 (SI)   

 

 

 Penilaian  

 

           

              Sebelum 

konseling  

 

               Sesudah konseling 

Pemahaman 

 

Disini Klien beranggapan 

bahwa karier adalah suatu 

pilihan yang sangat sulit, 

karena karier merupakan 

masa depan kita dalam 

kehidupan apalagi . setelah 

lulus nanti. 

Klien menganggap bahwa 

pemilihan karier memeng 

penting baginya, tapi kalau 

kita berusaha dengan baik 

pasti akan bisa memilih 

kariernya dengan baik dan 

tepat sesuai bakat dan minat 

yang dimilikinya. 

 

 

Tindakan  

 

1. Merasa gugup dan 

cemas 

2. Selalu gelisah dan 

khawatir 

3. Tidak dapat 

berkonsentrasi dengan 

baik saat pelajaran 

4. Sering melamun 

1. Tidak merasa gugup dan 

cemas 

2. Masih sedikit gelisah dan 

khawatir 

3. Dapat berkonsentrasi 

dengan baik saat pelajaran 

4. Sudah tidak Sering 

melamun lagi 

 

 

Perasaan  

 

Selalu merasa cemas dan 

gelisah ketika  memikirkan 

arah pilih kariernya kelak. 

 

Merasa jauh lebih baik tidak 

cemas lagi ketika  

memikirkan arah pilih 

kariernya kelak. 
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PROGRAM PERKEMBANGAN PERLAKUAN  KECEMASAN 

SISWA PADA PEMILIHAN KARIER MELALUI KONSELING 

TRAIT AND FACTOR 

 

 

 

Nama   :Klien 4 (L)   

 

 

 Penilaian  

 

           

              Sebelum 

konseling  

 

               Sesudah konseling 

Pemahaman 

 

Disini Klien beranggapan 

bahwa karier adalah suatu 

pilihan yang sangat sulit, 

karena karier merupakan 

masa depan kita dalam 

kehidupan apalagi . setelah 

lulus nanti. 

Klien menganggap bahwa 

pemilihan karier memeng 

penting baginya, tapi kalau 

kita berusaha dengan baik 

pasti akan bisa memilih 

kariernya dengan baik dan 

tepat sesuai bakat dan minat 

yang dimilikinya. 

 

 

Tindakan  

 

1. Merasa gugup dan 

cemas 

2. Selalu gelisah dan 

khawatir 

3. Tidak dapat 

berkonsentrasi dengan 

baik saat pelajaran 

4. Sering melamun 

1. Tidak merasa gugup dan 

cemas 

2. Masih sedikit gelisah dan 

khawatir 

3. Dapat berkonsentrasi 

dengan baik saat pelajaran 

4. Sudah tidak Sering 

melamun lagi 

 

 

Perasaan  

 

Selalu merasa cemas dan 

gelisah ketika  memikirkan 

arah pilih kariernya kelak. 

 

Merasa jauh lebih baik tidak 

cemas lagi ketika  

memikirkan arah pilih 

kariernya kelak. 
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PROGRAM PERKEMBANGAN PERLAKUAN  KECEMASAN 

SISWA PADA PEMILIHAN KARIER MELALUI KONSELING 

TRAIT AND FACTOR 

 

 

 

Nama   :Klien 5 (W)   

 

 

Penilaian  

 

           

              Sebelum 

konseling  

 

               Sesudah konseling 

Pemahaman 

 

Klien menganggap bahwa 

pemilihan karier sangatlah 

penting baginya apalagi 

setelah lulus nanti. 

Klien menganggap bahwa 

pemilihan karier memeng 

penting baginya, tapi kalau 

kita berusaha dengan baik 

pasti akan bisa memilih 

kariernya dengan baik dan 

tepat sesuai bakat dan minat. 

 

 

 

Tindakan  

 

1. Merasa gugup dan 

gemetar 

2. Keluar keringat dingin 

3. Tidak dapat 

berkonsentrasi dengan 

baik saat pelajaran 

 

1. Tidak merasa gugup dan 

gemetar lagi 

2. Tidak keluar keringat 

dingin 

3. Dapat berkonsentrasi 

dengan baik saat pelajaran 

 

Perasaan  

 

Merasa cemas dan takut 

ketika  memikirkan arah 

pilih kariernya kelak. 

 

Merasa jauh lebih baik tidak 

cemas dan takut lagi ketika  

memikirkan arah pilih 

kariernya. 
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PROGRAM PERKEMBANGAN PERLAKUAN  KECEMASAN 

SISWA PADA PEMILIHAN KARIER MELALUI KONSELING 

TRAIT AND FACTOR 

 

 

 

Nama   :Klien 6 (D)   

 

 

 Penilaian  

 

           

              Sebelum 

konseling  

 

               Sesudah konseling 

Pemahaman 

 

Disini Klien beranggapan 

bahwa karier adalah suatu 

pilihan yang sangat sulit, 

karena karier merupakan 

masa depan kita dalam 

kehidupan apalagi . setelah 

lulus nanti. 

Klien menganggap bahwa 

pemilihan karier memeng 

penting baginya, tapi kalau 

kita berusaha dengan baik 

pasti akan bisa memilih 

kariernya dengan baik dan 

tepat sesuai bakat dan minat 

yang dimilikinya. 

 

 

Tindakan  

 

1. Merasa gugup dan 

cemas 

2. Selalu gelisah dan 

khawatir 

3. Tidak dapat 

berkonsentrasi dengan 

baik saat pelajaran 

4. Sering melamun 

1. Tidak merasa gugup dan 

cemas 

2. Masih sedikit gelisah dan 

khawatir 

3. Dapat berkonsentrasi 

dengan baik saat pelajaran 

4. Sudah tidak Sering 

melamun lagi 

 

 

Perasaan  

 

Selalu merasa cemas dan 

gelisah ketika  memikirkan 

arah pilih kariernya kelak. 

 

Merasa jauh lebih baik tidak 

cemas lagi ketika  

memikirkan arah pilih 

kariernya kelak. 
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HASIL OBSERVASI  

SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

 

Nama obsever : Nova Galuh Tiarasani 

Nama observe : klien 1 (FV) 

Jenis kelamin : Perempuan 

Hari/tanggal  : Rabu, 23 Mei 2012 

Tempat/waktu : Ruang kelas, Pk 10.00 WIB  

 

No  Aspek yang di       

observasi 

   Minggu 

        I  

   Minggu 

        II  

    Minggu 

         III  

    Minggu 

        IV  

1 Merasa gugup 

 

     

2 Berkeringat 

dingin 

 

     

3 Merasa 

gemetar 

 

     

4 Melamun  

 

     

5 Tidak dapat 

berkonsentrasi 

saat pelajaran 

 

     

6 Merasa 

khawatir dan 

takut 

 

    

7 Beraktifitas 

lain 
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HASIL OBSERVASI  

SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

Nama obsever : Nova Galuh Tiarasani 

Nama observe : klien 2 (NW) 

Jenis kelamin : Perempuan 

Hari/tanggal  : Rabu, 23 Mei 2012 

Tempat/waktu : Ruang kelas, Pk 10.00 WIB  

 

No  Aspek yang di       

observasi 

   Minggu 

        I  

   Minggu 

        II  

    Minggu 

         III  

    Minggu 

        IV  

1 Merasa gugup 

 

     

2 Berkeringat 

dingin 

 

     

3 Merasa 

gemetar 

 

    

4 Melamun  

 

     

5 Tidak dapat 

berkonsentrasi 

saat pelajaran 

 

    

6 Merasa 

khawatir dan 

takut 

 

     

7 Beraktifitas 

lain 
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HASIL OBSERVASI  

SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

 

Nama obsever : Nova Galuh Tiarasani 

Nama observe : klien 3 (NW) 

Jenis kelamin : Perempuan 

Hari/tanggal  : Rabu, 23 Mei 2012 

Tempat/waktu : Ruang kelas, Pk 10.00 WIB  

 

No  Aspek yang di       

observasi 

   Minggu 

        I  

   Minggu 

        II  

    Minggu 

         III  

    Minggu 

        IV  

1 Merasa gugup 

 

     

2 Berkeringat 

dingin 

 

     

3 Merasa 

gemetar 

 

     

4 Melamun  

 

     

5 Tidak dapat 

berkonsentrasi 

saat pelajaran 

 

     

6 Merasa 

khawatir dan 

takut 

 

    

7 Beraktifitas 

lain 
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HASIL OBSERVASI  

SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

 

Nama obsever : Nova Galuh Tiarasani 

Nama observe : klien 4 (L) 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Hari/tanggal  : Rabu, 23 Mei 2012 

Tempat/waktu : Ruang kelas, Pk 10.00 WIB  

 

No  Aspek yang di       

observasi 

   Minggu 

        I  

   Minggu 

        II  

    Minggu 

         III  

    Minggu 

        IV  

1 Merasa gugup 

 

     

2 Berkeringat 

dingin 

 

    

3 Merasa 

gemetar 

 

    

4 Melamun  

 

     

5 Tidak dapat 

berkonsentrasi 

saat pelajaran 

 

     

6 Merasa 

khawatir dan 

takut 

 

     

7 Beraktifitas 

lain 
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HASIL OBSERVASI  

SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

 

Nama obsever : Nova Galuh Tiarasani 

Nama observe : klien 5 (W) 

Jenis kelamin : Perempuan 

Hari/tanggal  : Rabu, 23 Mei 2012 

Tempat/waktu : Ruang kelas, Pk 10.00 WIB  

 

No  Aspek yang di       

observasi 

   Minggu 

        I  

   Minggu 

        II  

    Minggu 

         III  

    Minggu 

        IV  

1 Merasa gugup 

 

     

2 Berkeringat 

dingin 

 

      

3 Merasa 

gemetar 

 

    

4 Melamun  

 

    

5 Tidak dapat 

berkonsentrasi 

saat pelajaran 

 

     

6 Merasa 

khawatir dan 

takut 

 

     

7 Beraktifitas 

lain 
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HASIL OBSERVASI  

SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

 

Nama obsever : Nova Galuh Tiarasani 

Nama observe : klien 6 (D) 

Jenis kelamin : Perempuan 

Hari/tanggal  : Rabu, 23 Mei 2012 

Tempat/waktu : Ruang kelas, Pk 10.00 WIB  

 

No  Aspek yang di       

observasi 

   Minggu 

        I  

   Minggu 

        II  

    Minggu 

         III  

    Minggu 

        IV  

1 Merasa gugup 

 

    

2 Berkeringat 

dingin 

 

     

3 Merasa 

gemetar 

 

      

4 Melamun  

 

     

5 Tidak dapat 

berkonsentrasi 

saat pelajaran 

 

     

6 Merasa 

khawatir dan 

takut 

 

    

7 Beraktifitas 

lain 
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