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ABSTRAK  

 

 

Purwanti, Cicih.2013. Meningkatkan Minat Studi Lanjut ke SMK Melalui 

Layanan Informasi Karier Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Salem 

(Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2012/2013). Skripsi. Jurusan Bimbingan dan 

Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd., dan pembimbing II Kusnarto Kurniawan, M.Pd., 

Kons. 

 

Kata Kunci : Minat Studi Lanjut ke SMK, Layanan Informasi Karier. 

 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di kelas VIII 

SMP Negeri 2 Salem Kabupaten Brebes menunjukan rendahnya minat studi lanjut 

siswa ke SMK serta  belum maksimal pelaksanaan layanan klasikal khususnya 

layanan infromasi. Melalui layanan informasi karier ini dapat meningkatkan minat 

studi lanjut ke SMK. Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan 

layanan informasi karier yang efektif untuk meningkatkan minat studi lanjut ke 

SMK. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Tindakan Kelas Bimbingan dan Konseling dengan melaksanakan dua siklus. 

Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Salem Kabupaten 

Brebes sebanyak 35 siswa, meliputi 19 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu skala minat studi lanjut,dan 

observasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis data 

kuantitatif yaitu deskriptif presentase dan analisis deskriptif untuk data kualitatif. 

Hasil penelitian diperoleh presentase minat studi lanjut ke SMK pada 

siswa kelas VIII B sebelum mendapatkan layanan sebesar 51.81% dengan 

kategori rendah dengan rincian 1 siswa memiliki kategori tinggi, 12 siswa 

memiliki kategori sedang, 21 siswa memiliki kategori rendah, dan 1 siswa 

memiliki kategori sangat rendah. Teknik pelaksanaan tindakan terdiri dari 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Presentase minat studi lanjut ke 

SMK setelah pemberian tindakan setelah siklus I sebesar 64.81% dengan kategori 

sedang dengan rincian 18 siswa memiliki kategori tinggi, 13 siswa memiliki 

kategori sedang, dan 4 siswa memiliki kategori rendah. Presentase setelah siklus II 

sebesar 75.05% dengan kategori tinggi dengan rincian 1 siswa memiliki kategori 

sangat tinggi, 31 siswa memiliki kategori tinggi, 3 siswa memiliki kategori 

sedang. Sesudah diberikan tindakan sebanyak dua siklus terjadi peningkatan 

presentase minat studi lanjut ke SMK sebesar 23.24%, dengan kata lain layanan 

informasi karier efektif untuk meningkatkan minat studi lanjut ke SMK. 

Simpulan dari penelitian ini adalah minat studi lanjut ke SMK dapat 

ditingkatkan melalui layanan informasi karier. Saran yang diberikan adalah 

konselor sekolah diharapkan dapat meningkatkan minat studi lanjut ke SMK pada 

siswa melalui layanan informasi karier serta pihak sekolah agar menyediakan 

sarana dan fasilitas yang mendukung layanan bimbingan dan konseling. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan hasil analisis angket yang diberikan kepada siswa oleh guru 

BK SMP Negeri 2 Salem, menunjukan bahwa persentase minat siswa melanjutkan 

studi ke SMK pada tahun 2012 yaitu 30,55%. Sedangkan menurut peta 

perencanaan yang dibuat pemerintah, direncanakan rasio SMK dibanding SMA 

pada tahun 2010 sekitar 50:50 dan pada tahun 2015 sekitar 70:30 (Depdiknas 

2006b). Dengan demikian apabila peta perencanaan tersebut dibandingkan dengan 

persentase minat siswa SMP Negeri 2 Salem Kabupaten Brebes untuk  studi lanjut 

ke SMK pada tahun 2012 masih dibawah rasio perbandingan SMA dan SMK 

tahun 2010 dan tahun 2015 sehingga persentase dikategorikan rendah. 

Selanjutnya untuk memperdalam data dari hasil analisis angket yang 

dilakukan oleh guru BK maka dilakukan wawancara dengan guru BK SMP Negeri 

2 Salem sehingga diketahui bahwa rendahnya minat siswa melanjutkan studi ke 

SMK di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal siswa. 

Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi minat siswa diperoleh 

guru BK melalui wawancara dengan siswa dan orang tua siswa. Faktor internal 

tersebut meliputi; (a) kurangnya pemahaman siswa tentang SMK (b) kurangnya 

ketertarikan siswa untuk melanjutkan studi ke SMK, (c) kemampuan siswa untuk 

melanjutkan studi, sehingga orang tua menyarankan siswa untuk masuk SMK dari 

pada tidak sekolah sama sekali akan tetapi sekolah di SMK tersebut bukan 



2 

 
 

 
 

keinginan dari siswa sendiri bahkan siswa tidak tahu sebenarnya tujuan yang akan 

dicapai pada saat sekolah dan setelah lulus, (d) siswa mempersepsikan bahwa 

lulusan SMK tidak bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi karena lulusan SMK 

hanya bagi siswa yang ingin kerja setelah lulus. 

Sedangan faktor eksternal yang mempengaruhi minat siswa melanjutkan 

studi ke SMK, yaitu (a) latar belakang orang tua siswa termasuk kategori 

menengah ke bawah hal tersebut dapat terlihat dari pekerjaan orang tua siswa 

yang didominasi sebagai petani, buruh bangunan, pengrajin anyaman, buruh di 

sawah, pedagang, hal itu membuat orang tua tidak yakin mampu menyekolahkan 

anaknya sampai ke Perguruan Tinggi, (b) faktor ekonomi keluarga yang 

menyebabkan siswa dan orang tua kurang menyadari tentang pentingnya 

pendidikan sehingga mendorong siswa untuk bekerja ke luar kota setelah lulus 

SMP, (c) jarak sekolah (SMK) yang jauh dari tempat tinggal, (d) Minimnya SMK 

yang ada di Kecamatan Salem sehingga jika siswa berkeinginan melanjutkan ke 

SMK maka harus ke kota yang membutuhkan biaya banyak, (e) SMK yang ada di 

Kecamatan Salem belum berkembang dan kurangnya tenaga pendidik serta 

fasilitasnya, (f) Siswa lebih memilih sekolah di SMA dari pada SMK karena di 

Kecamatan Salem kualitas SMA lebih bagus dari pada SMK, (g) kurangnya 

dukungan orang tua terhadap pendidikan anaknya, (h) kurang maksimalnya guru 

BK dalam memberikan layanan klasikal khususnya layanan informasi. 

Di samping itu (i) masayarakat mempersepsikan bahwa siswa SMK 

banyak yang nakal dan mempersepsikan bahwa lulusan SMK tidak bisa 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, (j) faktor lingkungan sekitar yang 
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memiliki sisi positif dan sisi negatif yang mudah mempengaruhi siswa sehingga 

membuat siswa mempersepsikan bahwa pendidikan bukan hal yang menjamin 

seseorang menjadi orang sukses dan kaya sehingga memilih merantau ke luar kota 

untuk bekerja dengan ikut saudara tanpa memiliki keterampilan untuk bekerja. 

Sedangkan dalam dunia kerja dibutuhkan keterampilan dan pendidikan, 

sehingga dengan kurangnya keterampilan yang dimiliki membuat mereka ada 

yang tidak tahan lama dan ada yang tahan lama bekerja di luar kota dengan 

pekerjaan seadanya  bahkan ada yang menjadi buruh kasar. Bagi yang tidak tahan 

lama lebih memilih pulang kampung dan bekerja seadanya bahkan ada yang 

menganggur. Jadi pendidikan yang diperoleh oleh mereka tidak dapat 

dimanfaatkan dan bermanfaat dengan baik karena tidak diimbangi dengan 

keterampilan yang mendukung dunia kerja.  

Menurut guru BK SMP Negeri 2 Salem Kabupaten Brebes pada waktu 

tahun-tahun ajaran tersebut sudah ada layanan klasiklal namun pelaksanaannya 

belum maksimal karena terbatasnya waktu serta fasilitas untuk memberikan 

layanan klasikal bagi guru BK, mencari informasi lewat internet namun fasilitas 

internet belum terakses dengan baik di Kecamatan Salem , selain itu pada tahun 

2007 belum ada SMK di Kecamatan Salem sehingga siswa kurang memiliki 

pengetahuan, pemahaman, dan kurang berminat studi lanjut ke SMK. Di 

Kecamatan Salem kualitas SMA lebih bagus dari pada SMK sehingga banyak 

diminati siswa untuk melanjutkan studi setelah dari SMP. 

Dengan demikian fenomena yang ada di lapangan, selain mengenai 

permasalahan siswa yaitu rendahnya minat studi lanjut ke SMK juga terdapat 



4 

 
 

 
 

permasalahan dari pihak sekolah yaitu pada guru BK SMP Negeri 2 Salem yang 

belum maksimal dalam melaksanakan layanan informasi. 

Bila masalah tersebut tidak ditangani secara baik maka akan berdampak 

negative bagi beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya yang pertama, bagi 

siswa yaitu kurangnya pengetahuan siswa tentang SMK yang meliputi tujuan, 

manfaat, prospek karier setelah lulus dari SMK. Kedua, bagi Orang tua, siswa, 

serta masyarakat akan tetap salah mempersepsikan tentang SMK yang sebenarnya 

memiliki kualitas dan prospek karier yang bagus buat masa depan siswa setelah 

lulus. Ketiga, bagi sekolah terutama guru BK jika kurang maksimalnya pelayanan 

informasi mengenai sekolah lanjutan tidak segera diatasi maka pengetahuan, 

pemahaman, bakat, dan kompetensi siswa tidak akan berkembang serta pemberian 

layanan informasi menjadi tidak bervariatif. 

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan layanan informasi karier 

mengenai sekolah lanjutan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga 

siswa mempunyai gambaran yang luas tentang SMK dan menimbulkan minat dari 

dalam dirinya sendiri untuk masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Disamping itu siswa juga tahu tujuan dan manfaat masuk SMK serta mengetahui 

bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan siswa. Cara penyampaian yang 

dilakukan dengan memanfaatkan media dan metode yang manarik perhatian siswa 

terhadap layanan. 

Menurut Chamid dan Rochmanudin (2011:8) minat adalah suatu keadaan 

dimana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu dan disertai keinginan untuk 

mengetahui, memiliki, mempelajari dan membuktikan. Sedangkan minat studi 
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lanjut ke SMK adalah suatu keadaan dimana seseorang menaruh perhatian dan 

ketertarikan pada pendidikan serta disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, 

mempelajari dan membuktikan dengan memilih salah satu pendidikan tersebut 

serta melaksanakan semua aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya.  

Selain itu SMK merupakan sebuah sekolah lanjutan yang didalamnya 

terdapat berbagai macam program keahlian yang dapat dipilih salah satu dan 

ditekuninya (Abdul dan Rochmanudin 2010:39). Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) merupakan jenis pendidikan menengah yang secara khusus 

mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja terampil tingkat 

menengah, atau membuka lapangan kerja sendiri secara mandiri serta lulusan 

SMK dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi sesuai dengan 

keterampilannnya masing-masing. Semua itu dibutuhkan fasilitator yaitu guru 

pembimbing untuk dapat mengarahkan siswa-siswanya dengan pemberian layanan 

informasi kareir mengenai studi lanjut. 

Alasan diberikannya layanan informasi karena informasi diperlukan bagi 

individu yang semakin penting mengingat kegunaan informasi sebagai acuan 

untuk bersikap dan bertingkah laku  sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi arah 

pengembangan diri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah pilih 

sekolah, salah pilih pekerjaan, seringkali menjadi akibat dari kurangnya infomasi. 

Sedangkan digunakannya media untuk memudahkan siswa memahami materi 

layanan yang diberikan serta siswa dapat tertarik dengan layanan informasi karier 

yang biasanya dilakukan hanya dengan ceramah dan siswa diminta untuk 

mendengarkan guru BK berceramah namun dengan penggunaan media selain 
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karena membantu siswa dalam belajar juga untuk memudahkan guru BK 

menyampaikan layanan informasi karier yang sekolahnya tidak tersedia fasilitas 

yang mendukung dapat menggunakan media tradisional atau bagi sekolahnya 

didukung dengan fasilitas yang memadai dapat menggunakan media modern 

sehingga siswa tidak bosan dengan jalannya layanan informasi karier mengenai 

sekolah lanjutan yaitu SMK. 

Layanan informasi yaitu suatu layanan yang berguna bagi individu sebagai 

acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi 

arah pengembangan diri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan (Prayitno 

2004:2). Sedangkan layanan informasi karir merupakan suatu proses yang dinamis 

dalam menuju sauatu sasaran pengetahuan mengenai dunia kerja dan 

pendidikannya. Dengan layanan informasi karir akan secara langsung bisa 

membantu para siswa untuk memahami dirinya dalam kaitannya dengan dunia 

kerja, pendidikan, sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. 

Disamping itu salah satu cara pembentukan minat studi lanjut ke SMK adalah 

dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap subjek mengenai 

objek yang dimaksud. 

Berdasarkan permasalahan tersebut yaitu rendahnya minat studi lanjut ke 

SMK pada siswa serta kurang maksimalnya pelaksanaan layanan informasi karier 

dalam membentuk minat studi lanjut ke SMK pada siswa maka peneliti ingin 

melalukan perbaikan dengan “ Meningkatkan Minat Studi Lanjut ke SMK 

Melalui Layanan Informasi Karier pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 

Salem Kabupaten Brebes”. Pentingnya studi lanjut ke SMK bagi siswa SMP 
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Negeri 2 Kecamatan Salem berdasarkan latar belakang siswa dan manfaat prospek 

karier setelah lulus SMK bagi masa depan siswa.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang muncul adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kondisi awal minat studi lanjut ke SMK pada siswa 

sebelum mendapatkan layanan informasi karier? 

2. Bagaimana gambaran minat studi lanjut ke SMK pada siswa sesudah 

mendapatkan layanan informasi karier? 

3. Apakah layanan informasi karier dapat meningkatkan minat studi lanjut ke 

SMK pada siswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang 

dilakukan adalah untuk mengetahui: 

1. Gambaran kondisi awal minat studi lanjut ke SMK pada siswa sebelum 

mendapatkan layanan informasi karier. 

2. Gambaran minat studi lanjut ke SMK pada siswa setelah mendapatkan 

layanan informasi karier. 

3. Peningkatakan minat studi lanjut ke SMK melalui layanan informasi karier 

pada siswa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1.1.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan 

pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling mengenai Penelitian 

Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK).  

1.1.2 Manfaat Praktis 

1.1.2.1 Bagi Kepala Sekolah 

a. Kepala Sekolah dapat mengetahu sarana dan prasarana serta fasilitas 

yang mendukung pelaksanaan layanan dalam bimbingan dan konseling 

terutama layanan informasi karier. 

b. dapat mengetahui perkembangan dan permasalahan peserta didik 

mengenai minat studi lanjut ke SMK 

1.1.2.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pemberian  

layanan bimbingan dan konseling khusunya layanan informasi untuk 

meningkatkan minat studi lanjut siswa ke SMK. 

1.1.2.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah pengalaman 

dalam melakukan penelitian tindakan dan sebagai acuan untuk 

mengembangkan  penelitian berikutnya terkait dengan peningkatan minat 

studi lanjut ke SMK. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk mempermudah dalam 

menelaah skripsi. Adapun penyusunannya sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, halaman pernyataan, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan skripsi. Bab landasan teori terdiri dari penelitian terdahulu, teori 

yang mendukung seperti minat studi lanjut ke SMK, layanan informasi karier, 

peningkatan minat studi lanjut ke SMK melalui layanan infromasi karier. Bab  

metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, fokus 

penelitian,  waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, peran dan posisi 

penelitian, data dan sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validitas 

dan reliabilitas, teknik analisis data. Bab hasil penelitian dan pembahasan 

yang terdiri dari hasil penelitian, pembahasan, keterbatasan penelitian, dan bab 

penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

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

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan sebelum membahas mengenai landasan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori pada penelitian ini meliputi 

minat studi lanjut ke Sekolah Menengah Jurusan (SMK), layanan informasi karier, 

dan upaya meningkatkan minat studi lanjut ke Sekolah Menengah Jurusan (SMK). 

Landasan teori tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menyusun 

instrument penelitian dalam meningkatkan minat siswa untuk studi lanjut ke 

Sekolah Menengah Jurusan (SMK). 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian 

sebelumnya yang membuktikan bahwa minat seseorang terhadap suatu objek 

dapat meningkat setelah diberikan tindakan. Selain itu juga peneliti menyajikan 

hasil penelitian mengenai pelaksanaan layanan informasi karier. Adapun hasil 

penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut: 

Rani Rosyidah (2010:viii) Meningkatkan Minat Karier Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok (Penelitian pada Kelayan Angkatan Kesatu 

Panti Bina Remaja Wira Adikarya Ungaran Tahun 2010). Dalam penelitian 

ini diketahui bahwa jenis penelitian yang dilakukan yaitu eksperimen. Populasi 

dalam penelitian ini adalah kelayan angkatan kesatu Bina Remaja Wira Adi Karya 

Ungaran tahun 2010 yang berjumlah 104 kelayan. Teknik sampling yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana yang menjadi 

sample penelitian ini adalah kelayan wisma 1 dan 2 yang berjumlah 10 kelayan. 

Hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran minat karier 

kelayan sebelum memperoleh layanan bimbingan kelompok, secara keseluruhan 

memperoleh prosentase skor rata-rata 47,89 % termasuk dalam kriteria rendah 

(R). Setelah memperoleh layanan bimbingan kelompok dengan hasil post-test 

secara keseluruhan menunjukan bahwa prosentase skor rata-rata minat karier 

kelayan meningkat menjadi 79.89 % yang termasuk dalam kriteria tinggi (T). 

Dengan demikian kelayan yang telah memperoleh layanan bimbingan kelompok 

ini, minat kariernya meningkat dimana peningkatan tersebut sebesar 31,82 % dari 

uji N=10 diperoleh Ztabel sebesar 1,96. Terkait dengan uraian tersebut dapat 

diketahui bahwa tingkat minat karier kelayan sebelum dan setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok mengalami perbedaan dan peningkatan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan minat 

karier kelayan wisma 1 dan 2 Panti Bina Remaja Wira Adi Karya Semarang tahun 

2010. 

Nuri Susanti (2012:viii) Upaya Meningkatkan Minat Membaca pada 

Buku Pelajaran Melaluli Layanan BKP pada Siswa Kelas VIII D SMP N 7 

Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkatan minat siswa membaca buku pelajaran dengan dilakukan pengukuran 

sebelum pelaksanaan BKP serta untuk mengetahui perkembangan minat membaca 

buku pelajaran pada siswa setelah dilaksanakan BKP. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa, (1) 10 responden yang menjadi sampel memiliki persentase rata-
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rata minat membaca 34,05 % (kategori rendah) sebelum diberikan BKP dan siswa 

memiliki frekuensi membaca rata-rata 9-10 menit. (2) setelah BKP secara umum 

responden memiliki rata-rata post-test sebesar 92.57% (kategori sangat tinggi) dan 

siswa memiliki frekuensi membaca rata-rata 25-26 menit (mengalami kenaikan 

17-20 menit). (3) BKP dapat meningkatkan minat membaca siswa pada buku 

pelajaran.  

Istna Maulida Noor Zulfa (2007:ii) Keefektifan Layanan Informasi 

Karier dalam Meningkatkan Perencanaan Karier Siswa Kelas XI SMA 

Purusatama Semarang Tahun 2006/2007.  Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian eksperimen. Adapun populasi penelitian ini termasuk dalam studi 

populasi yang terdapat dalam penelitian ini dianggap sebanyak 45 siswa kelas XI 

SMA Purusatama Semarang tahun 2006/2007. Pengumpulan data dilakukan 

dengan skala perencanaan karier.  

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan secara deskriptif prosentase 

dan secara kuantitatif terhadap 5 sub variabel dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan  perencanaan karier yang dimiliki oleh siswa setelah mendapatkan 

perlakuan berupa pemberian layanan informasi karier. Adapun peningkatan pada 

5 sub variabel tersebut, yaitu memahami kecenderungan karier yang rendah 

dikembangkan, terjadi peningkatan dari 69.37 % menjadi 82,06 %. Sub variable 

memiliki orientasi dan informasi karier pada umumnya dan karier yang hendak 

dikembangkan khususnya terjadi peningkatan dari 70,33 % menjadi 83,00 %. Sub 

variabel memiliki orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha 

memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terjadi peningkatan 
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dari 66,81 % menjadi 79, 65 %. Sub variabel faktor internal siswa, terjadi 

peningkatan dari 69,76 % menjadi 80,34 % sedangkan hubungan variabel faktor 

eksternal, terjadi peningkatan dari 70,17 % menjadi 80,00 %. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa layanan informasi karier efektif dalam meningkatkan 

perencanaan karier siswa kelas XI SMA Purusatama Semarang. 

Maulana Rizki (2011:vii) Keefektifan Layanan Informasi Karier 

dengan Media Visual dalam Pengembangan Pemahaman Siswa Tentang 

Pemilihan Jurusan di Kelas X SMA N 2 Pemalang Tahun Ajaran 2010/2011. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis 

penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini yaitu kelas X SMA N 2 

Pemalang, teknik sample yang digunakan adalah teknik random sampling. 

Instrument pengumpulan data dengan menggunakan angket sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah deskriftif dan T-test (uji beda). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman siswa sebelum 

mendapatkan perlakuan termasuk dalam kategori rendah dengan rata-rata 

persentase 59,98%, dan sesudah mendapatkan perlakuan rata-rata prosentasenya 

menjadi 71,52 % termasuk dalam kategori tinggi, dengan demikian mengalami 

peningkatan sebesar 12,00%. Hasil uji T-test (beda) menunjukan bahwa nilai 

diperoleh T hitung = 21,14 ˃ T tabel = 2,021 makanya hasilnya signifikan, yaitu 

terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mendapatkan 

layanan informasi dengan media visual efektif untuk mengembangkan 

pemahaman siswa dalam pemilihan jurusan. 
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Senada antara hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdapat perbedaan dan persamaan, yaitu dalam penelitian terdahulu jenis 

penelitian yang dilakukan dari ke empat hasil penelitian tersebut adalah jenis 

penelitian eksperimen sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah jenis Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK). 

Persamaannya adalah tiga dari empat hasil penelitian menggunakan skala 

psikologis sebagai alat pengumpulan data. 

Sedangkan dari hasil mengenai penelitian terdahulu di atas dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan layanan informasi dengan metode penyampaian ceramah, 

diskusi (Tanya jawab) serta menggunakan media visual, audia visual. dapat 

menigkatkan meningkatkan minat siswa studi lanjut ke Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Karena layanan informasi karier merupakan seperangkat 

kegiatan dalam memberikan keterangan-keterangan atau informasi 

karier/pendidikan/pekerjaaan kepada siswa sehingga dengan informasi ini siswa 

diharapkan dapat memahami diri, lingkungan, mengarahkan diri, membuat 

pilihan-pilihan, mengaplikasikannya, serta memecahkan masalah.  

Pemberian informasi dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada 

siswa sehingga dapat menggunakan informasi itu untuk merencanakan hidupnya 

baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan adanya rencana tersebut 

maka tujuan yang akan dicapai yaitu siswa dapat memahami, dan menilai diri 

mengenai bakat, nilai, sikap, minat, kecakapan dalam ciri kepribadian, cita-cita, 

dapat mengetahui dan memilih tentang jenis pendidikan, latihan, pekerjaan sesuai 



15 

 
 

 
 

dengan potensi dan minat kemudian setelah itu siswa dapat merencanakan dan 

menentukan arah karier atau pendidikannya untuk masa depannya.  

Disamping itu juga memiliki sikap yang positif dan sehat serta berpikir 

kritis terhadap dunia pendidikan, mengidentifikasi dunia pendidikan, 

mengidentifikasi jenis-jenis pendidikan dan kepuasan yang akan diambil pada 

waktu tertentu, dan dapat menemukan dan mengatasi hambatan-hambatan yang 

akan diambil pada diri sendiri dan lingkungan serta dapat merencanakan masa 

depannya untuk menentukan kariernya melalui proses pendidikan sesuai dengan 

bakat dan minatnya. Sehingga dari penelitian-penelitian tersebut mendukung dan 

memperkuat penelitian ini dengan asumsi bahwa layanan informasi karier dapat 

meningkatkan minat studi lanjut ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

 

2.2 Minat Studi Lanjut ke SMK 

2.2.1 Pengertian Minat 

Terdapat beberapa pengertian minat menurut beberapa ahli, diantaranya 

yaitu menurut Chamid dan Rochmanudin (2011:8) minat adalah suatu keadaan 

dimana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu dan disertai keinginan untuk 

mengetahui, memiliki, mempelajari dan membuktikan. 

Menurut Hurlock (2005:114), minat merupakan sumber motivasi yang 

mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas 

memilih. Menurut Slameto (2010:180), minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Djaali (2008:121), menurutnya minat 

adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa 

ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya.  

Sedangkan menurut Syah (2000:136), minat (interest) berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu.  

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai definisi minat di atas dapat 

dijelaskan bahwa minat adalah suatu keadaan dimana seseorang menaruh 

perhatian disertai rasa ketertarikan, keinginan terhadap suatu aktivitas yang 

dilakukan dalam suatu bidang pendidikan, pekerjaan, sosaial, dan pribadi serta 

dapat mengaplikasikan keinginan tersebut dalam bentuk tindakan.  

 

2.2.2 Aspek-Aspek Minat 

Menurut Hurlock (2005:116), semua minat mempunyai dua aspek, yaitu 

aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan atas konsep yang 

dikembangkan anak mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang 

membangun aspek kognitif minat didasarkan atas pengalaman pribadi dan apa 

yang dipelajari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta dari berbagai media 

masa. Dari sumber tersebut anak belajar apa saja yang akan memuaskan 

kebutuhan mereka dan yang tidak. Yang pertama akan berkembang menjadi 

minat, dan yang kedua tidak. 
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Aspek afektif atau bobot emosional konsep yang membangun aspek 

kognitif minat dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. 

Seperti halnya aspek kognitif, aspek afektif berkembang dari pengalaman pribadi 

dari sikap orang yang penting, yaitu orang tua, guru, dan teman sebaya yang 

berkaitan dengan minat tersebut, dan dari sikap yang dinyatakan dalam berbagai 

bentuk media masa. Kedua aspek minat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas (specivic conciused for or living 

the activity), yaitu memutuskan untuk menyukai suatu aktivitas atau objek. 

2. Rasa ingin tahu terhadap aktivitas yang dilakukan mengenai kepuasan dan 

keuntungan dari minatnya. 

3. Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toward the activity), yaitu 

perasaan suka tidak suka, setuju tidak setuju dengan aktivitas, umumnya 

terhadap sikap positif atau menyukai aktivitas. 

4. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity), yaitu individu 

merasa senang dengan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas yang 

diminatinya. 

5. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (personal 

importence or significance of the activity to the individual). 

6. Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choise of or participant in the 

activity) yaitu individu memilih atau berpartisipasi dalam aktivitas. 

Aspek-aspek minat menimbulkan daya ketertarikan dibentuk oleh dua 

aspek yaitu kognitif dan afektif berupa berupa sikap, kesadaran individual, 
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keinginan, perasaan senang, arah kepentingan individu, adanya ketertarikan yang 

muncul dari dalam diri, dan berpartisipasi terhadap apa yang diminati. 

Aspek kognitif dan aspek afektif sama-sama memiliki peranan penting 

namun aspek afektif lebih penting dari pada aspek kognitif karena dua alasan. 

Pertama, aspek afektif mempunyai peran yang lebih besar dalam memotivasi 

tindakan dari pada aspek kognitif. Kedua, aspek afektif minat sekali terbentuk, 

cenderung lebih tahan terhadap perubahan dibandingkan dengan aspek kognitif. 

Hal yang sama juga diungkapan oleh Slameto (2010:102-170),  bahwa minat 

memiliki dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Kedua aspek tersebut 

dapat dijelaskan secara rinci menurut beberapa ahli sebagai berikut: 

1. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif yang terdapat dalam minat terdiri dari: 

a. Persepsi, adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi 

ke dalam otak. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya (Slameto 2010:102). Sedangkan menurut 

Atkinson et al (2010:276), persepsi adalah proses dimana kita 

menggunakan percepts itu untuk mengenali dunia (percepts adalah hasil 

dari proses perseptual), mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus 

dalam lingkungan.  

b. Perhatian, adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya 

dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya (Slameto 

2010:105). Berbeda dengan pendapat  Suryabrata (2011:14) bahwa 

perhatian memiliki dua definisi inti, yaitu: 
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1) Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. 

2) Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu 

aktivitas yang dilakukan. 

2.  Aspek Afektif 

Aspek Afektif yang terdapat dalam minat terdiri dari: 

a. Kebutuhan, adalah kebutuhan-kebutuhan tertentu dapat membangkitkan 

dan mengarahkan tingkah laku manusia.  

Sedangkan menurut Azwar (2012:24), minat termasuk kategori sikap. 

Dimana sikap memiliki tiga komponen yaitu komponen kognitif (cognitive), 

komponen afektif (affective), dan komponen konatif (conative). Komponen 

kognitif (cognitive) merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu. 

Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotype. komponen 

kognitif dapat disamakan dengan pandangan (opini) disamping itu komponen 

kognitif juga berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa 

yang benar mengenai objek sikap. Kepercayaan datang dari apa yang kita lihat 

atau apa yang telah kita ketahui. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka ia 

akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan 

dari objek tertentu. Kepercayaan dapat terus berkembang melalui pengalaman 

pribadi, apa yang diceritakan orang lain, dan kebutuhan emosional diri sendiri. 

Komponen afektif (affective) merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional.  Komponen perilaku (tindakan). Komponen tindakan atau perilaku 

berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu 

dengan cara-cara tertentu. Bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan 



20 

 
 

 
 

terhadap stimulus tertentu akan ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya 

terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku menunjukan bahwa 

komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya secara langsung 

saja, akan tetapi meliputi bentuk perilaku berupa pernyataan atau perkataan positif 

yang diucapkan oleh seseorang. Bila terjadi ketidak seimbangan pembentukan 

sikap dari ketiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan 

komponen perilaku maka untuk mengembalikan keseimbangan semula akan 

terjadi proses perubahan sikap. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dengan demikian bahwa 

aspek-aspek minat terdiri dari aspek kognitif dan aspek afektif dimana dari kedua 

aspek tersebut terdapat perhatian, persepsi, keinginan, keyakinan, dan tindakan. 

Aspek-aspek minat tersebut merupakan bagian-bagian dari minat yang ada pada 

diri seseorang secara bertahap sehingga menimbulkan ketertarikan atau minat 

dengan mewujudkannya melalui aktualisasi.  

 

2.2.3 Jenis-Jenis Minat 

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai jenis-jenis minat, 

diantaranya yaitu:  

Menurut Djali (2008:121-124), jenis-jenis minat dibagi berdasarkan orang 

dan pilihan kerjanya, yaitu sebagai berikut: 

1. Realistis, yaitu orang realistis umumnya mapan, kasar, praktis, berfisik 

kuat, dan sering sangat atletis, memiliki koordinasi otot yang baik dan 

terampil. Akan tetapi, ia kurang mampu menggunakan medium 

komunikasi verbal dan kurang memiliki keterampilan berkomunikasi 

dengan orang lain. Orang realistis menyukai pekerjaan montir, 



21 

 
 

 
 

insinyur, ahli listrik, iklan, dan kehidupan satwa liar, operator alat 

berat, dan perencana alat. 

2. Investigatif, yaitu orang investigatif termasuk orang yang berorientasi 

keilmuan. Mereka umumnya berorientasi pada tugas, introspektif, dan 

asocial, lebih menyukai memikirkan sesuatu dari pada 

melaksanakannya, memiliki dorongan kuat untuk memahami alam, 

menyukai tugas-tugas yang tidak pasti (ambiguos), suka bekerja 

sendirian, kurang pemahaman akademik dan intelektualnya, 

menyatakan diri sendiri sebagai analis, selalu ingin tahu, bebas, dan 

bersyarat, dan kurang menyukai pekerjaan yang berulang. 

Kecenderungan pekerjaan yang disukai termasuk ahli perbintangan, 

biologi, binatang, kimia, penulis, dan ahli jiwa. 

3. Artistik, yaitu orang yang menyukai hal-hal yang tidak terstuktur, 

bebas, memiliki kesempatan bereaksi, sangat membutuhkan suasana 

yang dapat mengekspresikan sesuatu secara individual, sangat kreatif 

dalam bidang seni dan music. Kecenderungan pekerjaan yang 

disenangi adalah pengarang, musisi, piñata pentas, dan konduktor 

konser. 

4. Sosial, yaitu orang yang dapat bergaul, bertanggung jawab, 

berkemanusiaan, dan sering alim, suka bekerja dalam kelompok, 

senang menjadi pusat perhatian kelompok, memiliki kemampuan 

verbal, terampil bergaul, menghindari pemecahan masalah secara 

intelektual, suka memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan 

perasaan; menyukai kegiatan menginformasikan, melatih, dan 

mengajar. Pekerjaan yang disukai menjadi pekerja sosial, pendeta, 

ulama, guru. 

5. Enterprising, yaitu orang yang cenderung menguasai atau memimpin 

orang lain, memiliki keterampilan verbal untuk berdagang, memiliki 

kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, agresif, percaya diri, 

dan umumnya sangat aktif. Pekerjaan yang disukai termasuk pimpinan 

perusahaan, dan pedagang. 

6. Konvensional, yaitu orang konvensional menyukai lingkungan yang 

sangat tertib, menyenangi komunikasi verbal, senang kegiatan yang 

berhubungan dengan angka, sangat efektif menyelsaikan tugas yang 

berstuktur tetapi menghindari situasi yang tidak menentu, menyatakan 

diri orang yang setia, patuh, praktis, tenang, tertib, efisien: mereka 

mengidentifikasi diri dengan kekuasaan dan materi. Pekerjaan yang 

disukai antara lain akuntan, ahli tata buku, ahli pemeriksa barang, dan 

pimpinan armada angkuta. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa minat seseorang 

dapat dibagi berdasarkan kepribadian seseorang dan pilihan pekerjaan yang sesuai 
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dan disukainya. Minat antara satu orang dengan yang lainnya berbeda karena 

setiap orang memiliki kepribadian dan kesukaan berbeda.  

Berbeda dengan pendapat ahli di atas, menurut Al-Mighwar (2011:101), 

jenis-jenis minat dibagi atas sembilan jenis minat antara lain, yaitu: 

1. Minat rekreasi, yaitu kegiatan permainan yang biasa dilakukan pada 

tahun-tahun sebelumnya diubah dengan bentuk rekreasi yang baru dan 

lebih matang. Pola permainan kenak-kanakan perlahan-lahan akan 

menghilang sehinga menjelang awal masa remaja, pola rekreasi 

individu hampir sama dengan pola akhir masa remaja dan masa 

dewasa. 

2. Minat sosial, yaitu adanya minat remaja yang bersifat social 

bergantung pada kesempatan yang diperolehnya untuk 

mengembangkan minat tersebut. 

3. Minat pribadi, yaitu merupakan minat pada diri yang sangat kuat 

karena menyadari bahwa dukungan sosial sangat dipengaruhi oleh 

penampilan diri dan kesadaran bahwa kelompok sosial menilai dirinya 

berdasarkan benda-benda yang dimiliki, kemandirian, sekolah, 

keanggotaan sosial, dan banyaknya uang yang dibelanjakan. 

4. Minat terhadap pendidikan, yaitu minat pada pendidikan 

mempengaruhi minat anak remaja pada pendidikan karena dengan 

pendidikan yang tinggi dianggap batu loncatan untuk meraih 

pekerjaan. 

5. Minat terhadap pekerjaan, pada saat remaja sudah belajar membedakan 

antara pekerjaan yang lebih disukai dan pekerjaan yang dicita-citakan. 

6. Minat pada agama, yaitu remaja menganggap bahwa agama berperan 

penting dalam kehidupan dan hal tersebut tampak dengan 

keikutsertaan mereka untuk mempelajari agama baik dari sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi.  

7. Minat hal simbolik, yaitu tinggi rendahnya status seseorang yang 

menjadi ukuran prestisenya. 

 

Sejalan dengan pendapat ahli di atas pendapat lain diungkapkan oleh 

Hurlock (2005:119), bahwa jenis-jenis minat dibagi atas sembulan jenis minat, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Minat terhadap tubuh manusia, yaitu minat seseorang terhadap tubuh 

dipengaruhi pola yang disebabkan perkembangan intelektual yang 

memungkinkan seseorang menangkap perubahan-perubahan pada 

tubuhnya sendiri dan perbedaan antara tubuhnya dan tubuh orang lain 

sehingga ada minat seseorang untuk mengetahui perbedaan tersebut. 
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2. Minat terhadap penampilan, yaitu secara bertahap minat pada 

penampilan meningkat, minat terhadap penampilan dipengaruhi oleh 

komentar teman sebaya mengenai penampilan menarik, kritik teman 

terhadap penampilan yg tidak menarik, daya tarik yang memungkinkan 

seseorang menjadi pemimpin, tekanan kelompok teman sebaya untuk 

memiliki penampilan yang sesuai dengan jenis kelamin, dan kesadaran 

bahwa pakaian dapat sangat membantu penampilan dan menutupi 

penampilan yang tidak menarik. 

3. Minat pada pakaian, yaitu ada dua faktor yang mempengaruhi minat 

seseorang terhadap pakaian yaitu pertama, seseorang belajar bahwa 

kelompok budaya sangat menghargai pakaian. Kedua, anak 

menemukan pada usia dini bahwa pakaian memuaskan beberapa 

kebutuhan yang penting dalam hidup mereka. 

4. Minat terhadap nama, yaitu seorang anak akan mulai memperhatikan 

namanya apabila orang lain member komentar yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan mengenai nama itu. 

5. Minat terhadap lambang status, yaitu lambing status merupakan 

lambing prestise. Lambing ini mengatakan pada orang lain bahwa 

orang itu mempunyai status yang lebih tinggi dari orang yang 

sekelompok dengan dia. 

6. Minat terhadap agama, yaitu seseorang dapat menaruh minat terhadap 

agama karena suatu kebiasan dan pengalaman yang dilakukannya 

sehari-hari. Unsur agama yang diminati terdiri dari keyakinan dan tata 

cara.  

7. Minat terhadap sek, minat seseorang terhadap sek lebih besar 

dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satu hal yang membangkitkan 

minat anak pada sek adalah pendidikan sek. 

8. Minat terhadap sekolah, yaitu minat seseorang terhadap sekolah 

menjadi selektif sesuai bertambahnya usia dan minat anak terhadap 

sekolah dipengaruhi minat anak pada pekerjaan.  

9. Minat pada pekerjaan dimasa mendatang, yaitu minat yang timbul 

dikarenakan penekanan berupa pertanyaan apa yang ingin dilakukan 

jika sudah dewasa. 

 

Mendasarkan pendapat Hurlock yang sejalan dengan pendapat Al-

Mighwar mengenai jenis minat di atas, dapat dipahami bahwa minat-minat 

tersebut bersifat umum yang ada dalam kehidupan manusia dalam sehari-harinya 

sebagai pemenuhuan kebutuhan akan tetapi minat seseorang tersebut akan 

berubah-ubah dan bertahap sesuai dengan bertambahnya usia.  
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Kemudian dari pendapat para ahli mengenai jenis-jenis minat yang 

diungkapkan, dapat peneliti pahami bahwa jenis-jenis minat dapat dipilahkan 

sebagai berikut: 

1. Minat terhadap pendidikan, yaitu minat seseorang terhadap pendidikan 

karena memiliki rasa ketertarikan dan keinginin terhadap suatu 

pekerjaan, dan beranggapan bahwa pendidikan merupakan proses 

untuk mencapai pekerjaan tersebut sebagai cita-cita dalam 

kehidupannya. 

2. Minat terhadap pekerjaan, yaitu minat seseorang terhadap pekerjaan 

yang disukai, pekerjaan yang tidak disukai, pekerjaan yang sesuai 

dengan pendidikannya sebagai cita-cita dan mengembangkan cita-

citanya serta sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

3. Minat terhadap lambang status, yaitu keinginan seseorang agar 

memperoleh status sosial di masyarakat sebagai penghargaan dalam 

kehidupannya. 

4. Minat terhadap agama, yaitu keinginan seseorang yang sudah remaja 

terhadap agama sebagai keyakinannya karena beranggapan bahwa 

agama sangat berperan penting dalam kehidupannya dan sebagai 

petunjuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Minat terhadap pribadi, yaitu ketertarikan seseorang terhadap hal-hal 

yang menunjang pribadinya seperti penampilan, prestise, kelompok 

sosial, status sosial karena dengan tinggi rendahnya nilai-nilai 
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penunjang tersebut maka pribadi seseorang dapat dinilai dan dibedakan 

di masyarakat.  

6. Minat terhadap sosial, yaitu ketertarikan seseorang terhadap kegiatan-

kegiatan sosial. 

Berdasarkan jenis-jenis minat yang diuraikan oleh para ahli yang 

menguraikan jenis-jenis minat serta menurut pendapat peneliti dapat dijelaskan 

bahwa pada masa remaja, tidak ada minat remaja yang universal karena minat 

remaja bergantung pada seks, intelegensi, lingkungan terapan dia hidup, 

kesempatan untuk mengembangkan minat, minat teman-teman sebaya, status 

dalam kelompok sosial, kemampuan bawaan, minat keluarga dan faktor lainnya. 

Pada setiap jenis minat tersebut dimiliki oleh setiap manusia namun akan berubah-

ubah sesuai dengan tahap perkembangannya dan seiring berjalannya waktu serta 

bertambahnya usia. 

 

2.2.4 Karakteristik Minat  

Menurut  Chamid dan Rochmanudin (2011:8), ada beberapa karakteristik 

minat, antara lain: 

1. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek 

2. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari suatu objek  

3. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah 

untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan untuk 

mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. 

Sedangkan menurut Slameto (2010:180), ada beberapa karakteristik minat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Adanya rasa suka dan tertarik pada suatu objek. 

2. Adanya hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 
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3. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan. 

4. Minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

5. Minat tidak dibawa sejak lahir melinkan diperoleh kemudian. 

6. Minat itu dipelajari. 

Berdasarkan keterangan diatas bisa dijelaskan bahwa minat memiliki 

karakteristik yang memudahkan melihat dan mengenali minat seseorang terhadap 

suatu objek, minat tidak dibawa sejak lahir melainkan dipelajari pada masa 

pertumbuhan dan perkembangan seseornag disamping itu karakter juga 

merupakan pembentukan dari minat. Karakteristik minat menimbukan sikap 

positif individu terhadap objek atau aktivitas yang diminatinya, bukan 

berdasarkan kesenangan namun berdasarakan kesukaan dan kebutuhan. 

Dalam melanjutkan sekolah setelah lulus SMP/MTS perlu memperhatikan 

minat yang dimiliki, karena dengan minat tersebut, siswa akan memiliki perasaan 

senang terhadap bidang keahlian atau jurusan di sekolah yang siswa pilih. Siswa 

memilih sekolah lanjutan yang memang diinginkan dan dicita-citakan sejak masih 

duduk dibangku SMP/MTS. Alangkah baiknya jika minat siswa tersebut benar-

benar berasal dari dalam diri sendiri, bukan pengaruh dari teman atau orang yang 

tidak bertanggung jawab.    

 

2.3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

2.3.1 Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Menurut Republik Indonesia Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2010 pasal 

1 yang maksud dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 
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pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau 

lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. 

Sedangkan menurut Chamid dan Rochmanudin (2011:39) Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 

yang menyelenggrakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan dari SMP/MTS.  

Berdasarkan pendapat di atas mengenai Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dapat dijelaskan bahwa SMK merupakan sebuah sekolah lanjutan yang 

didalamnya terdapat berbagai macam program keahlian yang dapat dipilih salah 

satu dan ditekuninya. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenis 

pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk 

menjadi tenaga kerja terampil tingkat menengah, atau membuka lapangan 

pekerjaan sendiri secara mandiri. Selain itu juga dapat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi sesuai keinginannya dan sesuai program keahliannya. 

 

2.3.2 Fungsi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 

Terdapat beberapa fungsi dan tujuan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 

menurut beberapa pendapat ahli, yaitu sebagai berikut: 

Menurut Republik Indonesia Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 

Pasal 76, fungsi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak 

mulia, dan kepribadian luhur; 

2. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta 

tanah air; 

3. Membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 
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4. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan 

keindahan, kehalusan, dan harmoni; 

5. Menyalurkan bakat dan kemampuan dibidang olahraga baik untuk kesehatan 

dan kebugaran jasmani maupun prestasi; 

6. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat 

dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang tinggi. 

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berfungsi untuk membantu 

perkembangan peserta didik diberbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan 

permasalahannya serta sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 

  

2.3.3 Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Menurut Chamid dan Rochmanudin (2011:40), tujuan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yaitu sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja 

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha/industry sebagai 

tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilih. 

2. Membekali peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam 

berkompetisi, beradaptasi dilingkungan kerja, dan mengembangkan sikap 

professional dalam bidang keahlian yang diminatinya. 

3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agar 

mampu mengembangkan diri dikemudian hari, baik secara mandiri maupun 

melalui jenjang pendidikan lebih tinggi. 

Sedangkan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Republik 

Indonesia Peraturan Pemerintah nomor 17  tahun 2010 pasal 77, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan 

berkepribadian luhur, dan berkepribadian luhur; 

2. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 

3. Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 

4. Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. 



29 

 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yaitu untuk membekali peserta didik selain dari 

akademik, etika, moral, sosial, mandiri, memiliki pribadi yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga bertujuan memberikan 

keterampilan yang akan membantu peserta didik dalam menentukan arah dan 

perkembangan karier untuk masa depannya baik secara mandiri maupun melalui 

jenjang pendidikan lebih tinggi. 

 

2.3.4 Masa Studi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Menurut Chamid dan Rochmanudin (2011:40), Masa studi di SMK ada 

yang menyelenggarakan program pendidikan selama 3 sampai 4 tahun. Lama 

studi   di SMK yang 4 (empat) tahun, ditambah setahun magang diindustri atau 

program 3 + 1. Hal ini dilakukan untuk memperdalam keterampilan siswa SMK 

langsung di industry. Selain itu, agar siswa SMK mampu menghasilkan 

produktivitas yang bisa memenuhi kebutuhan siswa sendiri. 

 

2.3.5 Pengertian Minat Studi Lanjut ke Sekolah Menengah Kejuruan  

Menurut Chamid dan Rochmanudin (2011:13), minat studi lanjut adalah 

suatu keadaan dimana seseorang menaruh perhatian dan ketertarikan pada 

pendidikan serta disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari dan 

membuktikan dengan memilih salah satu pendidikan tersebut serta melaksanakan 

semua aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya . Minat remaja pada pekerjaan 

sangat mempengaruhi besarnya minat mereka terhadap pendidikan.  
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2.3.6 Ciri-Ciri Minat yang Rendah Terhadap Studi Lanjut ke SMK  

Menurut Al-Mighwar (2011:105), seorang remaja yang memiliki minat 

rendah terhadap pendidikan biasanya menunjukan ciri-ciri ketidaksenangannya 

dengan: 

1. Berprestasi rendah 

2. Bekerja dibawah kemampuannya dalam setiap mata pelajaran yang tidak 

disukainya, membolos dan berusaha memperoleh izin dari orang tua untuk 

berhenti sekolah sebelum waktunya 

3. Berhenti sekolah setelah duduk di kelas terakhir tanpa merasa perlunya ijazah. 

 

2.3.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa untuk Studi Lanjut 

ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Faktor yang mempengaruhi timbulnya minat dapat dikelompokan menjadi 

dua, yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan (missal: 

bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian) dan yang 

berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat (Slameto 2005:263). 

Sedangkan menurut Hurlock (2005:139), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat siswa pada studi lanjut, sebagai berikut: 

a. Pengalaman dini sekolah, yaitu anak yang secara fisik dan intelektual 

telah siap untuk sekolah mempunyai sikap yang lebih positif terhadap 

sekolah dibandingkan anak yang belum siap untuk sekolah. 

b. Pengaruh orang tua, yaitu orang tua mempengaruhi sikap anak 

terhadap sekolah secara umum dan juga sikap mereka terhadap 

pentingnya pendidikan, belajar, terhadap berbagai mata pelajaran, dan 

terhadap para guru. 

c. Sikap saudara kandung, yaitu sikap saudara kandung yang lebih besar 

mempunyai pengaruh yang sama pada sikap anak terhadap sekolah 

seperti orang tua, sebaliknya sikap saudara kandung yang lebih muda 

relatife tidak penting. 

d. Sikap teman sebaya, yaitu minat dan sikap terhadap sekolah dan 

kegiatanya sangat dipengaruhi oleh teman sebaya, agar anak diterima 
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oleh kelompok teman sebaya maka anak harus belajar bahwa ia harus 

menerima minat dan nilai kelompok. 

e. Penerimaan oleh kelompok teman sebaya, yaitu kurangnya penerimaan 

oleh teman sebaya tidak dapat diimbangi dengan hubungan yang baik 

dengan guru dan nilai yang bagus. 

f. Keberhasilan akademik, yaitu besarnya pengaruh keberhasilan 

akademik pada sikap anak terhadap sekolah akan bergantung pada 

besarnya nilai keberhasilan akademik dalam kelompok teman sebaya. 

Keberhasilan dapat dijadikan lambing status dalam kelompok teman 

sebaya.  

g. Sikap terhadap pekerjaan, yaitu bila anak yang dibesarkan oleh orang 

tua yang berpendapat bahwa anak harus bebas dan bahagia akan 

mengembangkan sikap negatife tetapi dengan kenaikan kelas 

mengharuskan anak belajar mengerjakan pekerjaan rumah 

menimbulkan rasa tidak suka anak terhadap sekolah. 

h. Hubungan guru dan murid, yaitu tingkat minat anak terhadap sekolah 

dipengaruhi sikapnya terhadap guru. 

i. Suasana emosional sekolah, yaitu suasana emosional sekolah 

dipengaruhi sikap guru dan jenis disiplin yang digunakan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat peneliti pahami bahwa minat anak 

terhadap sekolah dipengaruhi oleh faktor dalam diri anak dan faktor di luar diri 

anak seperti lingkungan sekolah, serta lingkungan keluarga. 

Sedangkan menurut Al-Mighwar (2011:104), faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat siswa adalah sebagai berikut: 

a. Siswa yang orang tuanya memiliki cita-cita tinggi yang tidak realistis 

terhadap prestasi akademik atau prestasi sosial yang terus menerus 

mendesak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.  

b.Siswa yang kurang diterima oleh teman-teman sekelas, yang tidak 

mengalami kegembiraan sebagaimana dialami teman-teman sekelas 

dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler. 

c. Remaja yang matang lebih awal fisiknya jauh lebih besar dibandingkan 

teman-teman sekelasnya. 

Mendasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi minat studi lanjut siswa, yaitu sebagai berikut:  
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1. Faktor internal, yaitu tediri dari: perkembangan yang tidak seimbang antara 

perkembangan usia dengan pertumbuhan fisik, bersikap terhadap pekerjaan, 

jenis kelamin, berat badan. 

2. Faktor eksternal, yang terdiri dari: pengalaman waktu di sekolah, pengaruh 

dari sikap orang tua, pengaruh penerimaan dan sikap teman sebaya di sekolah. 

Dari kedua faktor di atas yaitu faktor internal dan faktor eksternal sama-

sama memberikan pengaruh dan saling terkait dalam pembentukan minat 

seseorang. Dari kedua faktor tersebut, yang paling berpengaruh besar adalah 

faktor eksternal karena seseorang yang hidup  dengan keluarga termasuk keluarga 

inti dan hidup di masyarakat akan mudah terpengaruh oleh lingkungan jika dalam 

diri individu tersebut tidak punya komitmen yang kuat dan mampu melakukan 

assertif atau penolakan. 

 

2.3.8 Pembentukan Minat Siswa untuk Studi Lanjut ke ke Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

Minat pada dasarnya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan objek. 

Menurut Chamid dan Rochmanudin (2010:15). Adapun pembentukan minat dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun 

kerugian yang ditimbulkan oleh obyek yang dimaksud. Informasi yang 

diberikan dapat berasal dari pengalaman (penjelasan langsung maupun 

tidak langsung), media cetak (buku, brosur, Koran, dll), media elektronik 

(TV, internet, dll)/ 

b.Memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa barang 

atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan obyek. 

c. Mendekatkan individu terhadap obyek, dengan cara membawa individu 

kepada obyek atau sebaliknya mengikuti individu-individu pada 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh obyek yang dimaksud. 

d.Belajar dari pengalaman. 
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Siswa dalam menentukan dan memilih pendidikan untuk studi lanjutnya 

perlu direncanakan serta memperhatikan minat yang dimiliki, karena dengan 

minat tersebut siswa memiliki perasaan senang terhadap bidang keahlian atau 

jurusan di sekolah yang akan dipilih oleh siswa tanpa dorongan dari lingkungan 

luar akan tetapi keinginan studi lanjut tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. 

 

2.3.9 Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan 

Dalam spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan 

keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Nomor: 251/C/KEP/MN/2008, memuat tiga spektrum keahlian (Chamid, 

2011:41): 

1. Program Studi Keahlian 

2. Bidang Studi Keahlian 

3. Kompetensi Keahlian.  

Pada intinya bidang studi keahlian yang ada di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) terdiri dari 6 bidang keahlian sesuai dengan keputusan Direktur 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 

251/C/KEP/MN/2008, yaitu: 

1. Bidang Teknologi dan Rekayasa 

Kelompok ini berkaitan dengan teknologi industri dan aplikasinya serta 

bentuk kegiatan pabrikasi dan rekayasa. 

2. Bidang teknologi Informasi dan Komunikasi 
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Kelompok bidang ini berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi 

serta aplikasinya di industri. 

3. Bidang Kesehatan 

Kelompok ini berkaitan dengan kesehatan yang meliputi keperawatan, analisis 

kesehatan dan obat-obatan. 

4. Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata 

5. Kelompok bidang ini berkaitan dengan kesenian, kerajinan dan pariwisata. 

6. Bidang Agribisnis dan Agroteknologi 

Kelompok bidang ini berkaitan dengan pertanian, perternakan, kehutanan, 

serta berbagai macam budidaya. 

7. Bidang Bisnis dan Manajemen 

Kelompok bidang ini berkaitan pengelolaan usaha yang meliputi administrasi, 

akutansi, pemasaran. 

 Berdasarkan uraian spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada 

di Indonesia memiliki tiga spectrum keahlian dan enam bidang keahlian yang 

mana hal tersebut tidak semuanya tersedia di setiap Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) yang ada di daerah-daerah dan kota-kota namun juga menyesuaikan 

dengan keadaan dan kondisi sekolah masing-masing. 
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2.4 Layanan Informasi Karier 

2.4.1 Pengetrian Layanan Informasi  

Terdapat beberapa pengertian layanan infomasi menurut beberapa ahli, 

diantaranya sebagai berikut:  

Layanan informasi yaitu suatu layanan yang berguna bagi individu sebagai 

acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi 

arah pengembangan diri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan (Prayitno 

2004:2). 

Menurut Hastuti (2005:316), layanan informasi adalah layanan pemberian 

informasi untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta 

di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang perkembangan 

pribadi-sosial, supaya mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih 

mampu mengatur  dan merencanakan kehidupannya sendiri. 

Menurut Sukardi (2008:61), layanan informasi yaitu layanan bimbingan 

yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan 

pengaruh besar kepada peserta didik (terutama orang tua) dalam menerima dan 

memahami informasi (seperti infomasi pendidikan dan informasi jabatan) yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan 

sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. 

Sedangkan menurut Mugiarso (2006:56), layanan informasi bertujuan 

untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang 

berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan 
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mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat. 

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa layanan informasi adalah layanan yang diberikan berupa pengetahuan dan 

pemahaman sebagai tolak ukur individu dalam bertingkah laku dalam 

kehidupannya sehari-hari baik di masyarakat, keluarga dan sekolah, maupun 

menentukan masa depannya. Diperlukannya informasi bagi individu semakin 

penting mengingat kegunaan infomasi sebagai acuan untuk bersikap dan 

bertingkah laku sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi arah pengembangan diri, 

dan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

 

2.4.2 Pengertian Karier 

Terdapat beberapa pengertian Karier menurut beberapa ahli, diantaranya 

yaitu sebagai berikut: 

Menurut Gibson dan Mitchell (2011:445), karier (career) adalah jumlah 

total pengalaman kerja seseorang dalam kategori pekerjaan umum seperti 

mengajar, akuntansi, pengobatan atau penjualan.  

Menurut Winkel dan Hastuti (2006:623-624), karier merupakan aspek 

bahwa seseorang memandang pekerjaannya sebagai panggilan hidup  yang 

meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan serta mewarnai seluruh gaya 

hidupnya (life style). Sedangkan menurut Walgito (2010:201), karier adalah 

pekerjaan, profesi. 
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Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa karier adalah 

suatu pekerjaan, profesi sebagai panggilan hidup seseorang sebagi ketertarikan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

2.4.3 Pengertian Layanan Informasi Karier 

Berdasarkan definisi layanan informasi dan definisi karier yang telah 

dijelaskan beberapa ahli, maka dapat dikatakan bahwa layanan informasi karier 

adalah layanan yang diberikan berupa informasi karir yang terdiri dari fakta-fakta 

mengenai pekerjaan, jabatan, profesi, atau karir, dan bertujuan untuk membantu 

individu meperoleh pandangan, pengertian, pengetahuan dan pemahaman 

mengenai dunia kerja beserta aspek-aspeknya sebagai pemenuhan kebutuhan. 

 

2.4.4 Tugas Perkembangan dan Perkembangan Teori Karier 

2.4.4.1 Tugas Perkembangan 

Masa remaja (adelescence) menurut sebagian ahli psikologi terdiri atas 

sub-sub masa perkembangan sebagai berikut: 1) subperkembangan prepuber 

selama kurang lebih dua tahun selama masa puber; 2) subperkembangan puber 

selama dua setengah sampai tiga setengah tahun; 3) subperkembangan post-puber, 

yakni saat perkembangan biologis sudah lambat tapi masih terus berlangsung pada 

bagian-bagian organ tertentu. Proses perkembangan pada masa remaja lazimnya 

berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, mulai usia 12-21 tahun pada wanita 

dan 13-22 tahun pada pria. 
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Menurut Syah (2000:52), tugas-tugas perkembangan masa remaja pada 

umumnya meliputi pencapaian dan persiapan segala hal yang berhubungan 

dengan kehidupan masa dewasa. Tugas-tugas perkembangan tersebut, antara lain: 

1. Mencari pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang 

berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku 

di masyarakat. 

2. Mencapai peranan sosial sebagai seorang pria (jika ia seorang pria) dan 

peranan sosial seorang wanita (jika ia seorang wanita) selaras dengan tuntutan 

sosial dan cultural masyarakat. 

3. Menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria (jika ia seorang pria) dan 

kesatuan organ tubuh sebagai wanita (jika ia seorang wanita) dan 

menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. 

4. Keinginan menerima dan mencapai tingkah laku social tertentu yang 

bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya. 

5. Mencapai kemerdekaan/kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang 

dewasa lainnya dan mulai menjadi seorang “person” (menjadi dirinya sendiri). 

6. Mempersiapkan diri untuk mencapai karier (jabatan dan profesi) tertentu 

dalam bidang kehidupan ekonomi. 

7. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan (rumah tangga) dan 

berkehidupan berkeluarga yakni sebagai suami (ayah) dan istri (ibu). 

8. Menemukan kelompok social (perkumpulan kemasyarakatan) yang cocok dan 

menyenangkan. 

 

 

2.4.4.2 Teori Perkembangan Karier 

Ada sejumlah pakar dari Barat yang mengemukakan teorinya tentang 

karier, yaitu: 

1) Teori perkembangan karier Ginzber 

Menurut Ginzberg, Ginzburg, Axelard, dan Herma (1951) Hastuti 

(2006:627-638), perkembangan dalam proses pilihan pekerjaan mencakup tiga 

fase yang utama, yaitu sebagai berikut: 

a. Fase fantasi (yang mencakup usia 0 tahun sampai 12 tahun) yang 

bercirikan dalam pemilihan pekerjaan anak bersifat sembarangan, artinya 

asal pilih saja. 
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b. Fase Tentative (usia +  12 tahun sampai 17  tahun masa bersekolah di 

SMP dan SMA) dan meliputi empat tahap, yaitu minat (Interest) dinama 

anak mengambil sikap atas apa yang disukainya. Kapasitas (Capacity) 

dimana anak mulai menyadari kemampuan-kemampuannya sehubungan 

dengan aspirasi mengenai pekerjaan. Nilai (Values) dimana anak mulai 

menghayati nilai-nilai kehidupan yang ingin dikejarnya. Serta tahap 

transisi (Transition) dimana anak mulai memadukan minatnya, konstelasi 

kemampuannya, dan nilai-nilainya sehingga memperoleh gambaran diri 

yang lebih bulat dan menyadari segala konsekuensi riil dari mengambil 

suatu ketentuan tentang jabatannya kelak . Pemilihan karier orang mula-

mula berdasarkan minat sedangkan faktor lain tidak dipertimbangkan yang 

kemudian menyadari minatnya berubah-ubah yang kemudian sadar apakah 

pekerjaannya sesuai dengan minatnya. 

c. Fase Rrealistik dibagi atas tiga subfase, yaitu tahap Eksplorasi 

(Eksplorastion) dimana orang muda mempertimbangkan dua atau tiga 

alternative jabatan kalau memangku jabatan, tetapi belum dapat 

mengambil keputusan. Tahap Pemantapan (Chrystallization), dimana 

orang muda mulai merasa lebih mantap tertentu kalau memangku jabatan 

tertentu. Serta tahap Penentuan (Spesification) dimana orang muda 

mengambil keputusan tentang jabatan tertentu. 

2) Teori perkembangan karier dan perkembangan hidup super 

Teori ini dasarnya adalah bahwa kerja itu perwujudan konsep diri. Artinya 

orang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menerapkan konsep diri itu dengan 
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pemilihan kerja. Tugas perkembangan itu adalah preferensi pekerjaan (14-18 

tahun), spesifikasi preferensi (18-21 tahun), implementasi preferensi (21-25 

tahun), stabilisasi di dalam suatu pekerjaan (25-35 tahun), dan konsolidasi status 

dan kemajuan (masa akhir usia 30-an dan pertengahan usia 40-an). 

3) Teori John Holland 

John Holland berasumsi bahwa orang yang memiliki minat yang berbeda-

beda dan bekerja dalam lingkungan yang berlain-lainan, sebenarnya adalah orang 

yang berkepribadian lain-lain dan mempunyai sejarah hidup yang berbeda-beda 

pula. 

4) Teori pilihan karier Roe 

Teori pilihan karier Roe menekankan perkembangan dalam pemilihan 

karir, lebih-lebih corak pergaulan dengan orang tua selama masa kecil dan pola 

pendidikan yang diterapkan oleh orang tua. Orang memilih pekerjaan kalau 

pekerjaan itu dapat memuaskan kebutuhannya. 

5) Teori Holland 

Menurut teori Holland pilihan karier dilihat dari banyak faktor termasuk 

sudut lingkungan kerja, pribadi beserta perkembangannya, dan interaksi antara 

pribadi dan lingkungannya. 

6) Teori trait-and-factor 

Teori trait-and-factor menekankan pentingnya kecocokan antara cirri 

(trait, factor) pribadi orang dan persyaratan kerja; makin cocok, makin besar 

peluang produktivitas kerja orang dan ia berkemungkinan memperoleh kepuasan. 
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2.4.5 Pengertian Bimbingan Karier 

Bimbingan karier atau jabatan (vocational guidance) merupakan salah satu 

jenis bimbingan yang berusaha membantu siswa dalam memecahkan masalah 

karier untuk memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya, baik pada waktu 

itu maupun pada masa yang akan datang (Salahudin 2010:115).  

Bimbingan karier (career guidance) menurut Gibson dan Mitchell 

(2011:446) adalah aktivitas yang dilakukan oleh konselor di berbagai lingkup 

dengan tujuan menstimulasi dan memfasilitasi perkembangan karier di sepanjang 

usia bekerjanya. Aktivitas ini meliputi bantuan dalam perencanaan karier, 

pengambilan keputusan dan penyesuaian diri. Sedangkan menurut Hastuti 

(2006:673), bimbingan karier merupakan salah satu wujud upaya pendidikan 

karier atau pendidikan jabatan, dan harus sama-sama berorientasi pada 

pendampingan proses perkembangan karier manusia muda. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa 

bimbingan karir merupakan suatu aktivitas berupa bimbingan yang dilakukan oleh 

konselor terhadap konseli dengan tujuan membantu memecahkan masalah karier 

siswa serta memfasilitasi perkembangan karier siswa melalui pendidikan 

karir/jabatan baik sekarang maupun masa yang akan dating. Bimbingan karir 

bukan hanya memberikan bimbingan jabatan, tetapi mempunyai arti yang lebih 

luas, yaitu memberikan bimbingan agar siswa dapat memasuki kehidupan, tata 

hidup, dan kejadian dalam kehidupan, dan mempersiapkan diri dari kehidupan 

sekolah menuju dunia kerja. 
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2.4.6 Tujuan Bimbingan Karier 

Menurut Salahudin (2010:115), secara umum tujuan bimbingan karier 

adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat, dan kepribadian) yang 

terkait dengan pekerjaan. 

2. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karier yang 

menunjang kematangan kompetensi kerja. 

3. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Dalam arti mau kerja 

dalam bidang pekerjaan apa pun, tanpa merasa rendah diri, asalkan 

bermakna bagi dirinya, dan sesuai dengan norma agama. 

4. Memahami relevansi kompetensi belajar (kemampuan menguasai 

pelajaran) dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang 

pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. 

5. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, dengan cara 

mengenali cirri-ciri pekerjaan, kemampuan (persyaratan) yang 

dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan 

kesejahteraan kerja. 

6. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang 

kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai 

dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan social ekonomi. 

7. Mengenal keterampilan, minat, dan bakat. Keberhasilan atau 

kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh minat dan bakat 

yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang harus memahami 

kemapuan dan minatnya, dalam bidang pekerjaan apa dia mampu, dan 

apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. 

8. Memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan 

karir. 

9. Memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. 

Sedangkan menurut Walgito (2004:195), tujuan bimbingan karier yaitu 

untuk membantu para siswa agar: 

1. Dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan 

dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengenai kemampuan, minat, 

bakat, sikap, cita-citanya. 

2. Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang 

ada dalam masyarakat. 

3. Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan 

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

latihan yang diperlukan bagi suatu bidang pendidikan dan latihan yang 
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diperlukan bagi suatu bidang tertentu, memahami hubungan usaha 

dirinya yang sekarang dengan masa depannya. 

4. Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang 

disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta untuk 

mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

5. Para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan 

karier dan  yang serasi yang sesuai. 

Berdasarkan uraian tentang tujuan bimbingan karier di atas dapat 

dijelaskan bahwa tujuan bimbingan karier adalah untuk membantu individu 

dengan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan sikap positif terhadap dunia 

kerja, serta mampu merencanakan masa depan yang kemudian dengan 

pengetahuan dan kematanagan tersebut mampu mengambil keputusan karier 

untuk masa depannya. 

 

2.4.7 Jenis-Jenis Informasi 

Ada  jenis-jenis informasi yang diberikan dalam layanan bimbingan dan 

konseling kepada siswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru siswa 

baik masalah lingkungan baru, pendidikan, maupun sosial budaya. Menurut 

Prayitno (2004:261) ada tiga jenis-jenis informasi dalam layanan bimbingan dan 

konseling, ketiga jenis informasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

2.4.7.1 Informasi Pendidikan 

 Dalam bidang pendidikanbanyak siswa berstatus siswa, atau calon siswa 

yang dihadapkan pada timbulnya masalah atau kesluitan. Diantara masalah 

masalah atau kesulitan tersebut berhubungan dengan  (a) pemilihan program studi, 

(b) pemilihan sekolah, fakultas dan jurusannya, (c) penyesuaian diri dengan 

program studi, (d) penyesuain diri terhadap suasana belajar, (e) putus sekolah. 
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Mereka membutuhkan adanya keterangan atau informasi untuk dapat membuat 

pilihan dan keputusan secara bijaksana. 

2.4.7.2 Informasi Jabatan 

 Saat-saat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja sering merupakan 

masa yang sangat sulit bagi banyak orang muda. Kesulitan itu terletak tidak saja 

dalam mendapatkan jenis pekerjaan yang cocok, tetapi juga dalam penyesuaian 

diri dengan suasana kerja yang baru dimasuki dengan pengembangan diri 

selanjutnya. Untuk memungkinkan mereka memudahkan memasuki masa transisi 

tersebut dibutuhkan layanan informasi tentang jabatan yang akan dimasukinya itu. 

Informasi jabatan/pekerjaan yang baik sekurang-kurangnya memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Struktur dan kelompok-kelompok jabatan/pekerjaan utama. 

2) Uraian tugas masing-masing jabatan/pekerjaan. 

3) Kualifikasi tenaga yang diperlukan untuk masing-masing jabatan. 

4) Cara-cara atau prosedur penerimaan. 

5) Kondisi kerja. 

6) Kesempatan-kesempatan untuk pengembangan karier. 

7) Fasilitas penunjang untuk kesejahteraan pekerjaan, seperti kesehatan, 

olah raga dan rekreasi, kesempatan pendidikan bagi anak-anak, dan 

sebagainya. 

Pemberian informasi kepada para siswa di sekolah sifatnya sangat 

strategis,baik dipandang dari segi tahap-tahap perkembangan mereka maupun 

keadaan masyarakat yang selalu berubah dan menuntut adanya tenaga kerja yang 
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dapat mendukung kesejahteraan warga masyarakat dan perkembangan 

masayarakat itu sendiri. 

Untuk orang-orang muda yang masih berada dibangku sekolah, informasi 

jabatan/pekerjaan diklasifikasikan ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat SD, SMP, 

SMA, dan pasca SMA. 

2.4.7.3 Informasi Sosial-Budaya 

 Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku-suku, berpulau-pulau, dan 

berbangsa-bangsa. Mereka dijadikan seperti itu bukan untuk bersaing dan  

bermusuhan melainkan untuk saling mengenal saling memberi dan menerima 

sehingga tercipta kondisi yang dinamis dan mendorong kehiduapan manusia itu 

selalu berubah, berkembang dan maju. 

 Sedangkan menurut Winkel dan Hastuti (2004:318), jenis-jenis informasi 

yang diberikan pada siswa terdiri atas tiga jenis informasi, yaitu: 

1) Informasi tentang pendidikan sekolah yang mencakup semua data dan 

mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan 

prajabatan dari berbagai jenis, mulai dari program pendidikan sekolah 

dan pendidikan prajabatan dari berbagai jenis, mulai dari semua 

persyaratan penerimaan sampai dengan bekal yang dimiliki pada 

waktu tamat. 

2) Informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data 

mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat (fields of 

occupation), mengenai gradasi posisi dalam lingkup suatu jabatan 

(level of occupation), mengenai persyaratan tahap dan jenis, mengenai 

system klasifikasi jabatan, dan mengenai prospek masa depan 

berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat akan jenis/corak pekerjaan 

tertentu. 

3) Informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta 

pemahaman terhadap sesama manusia mencakup semua data dan fakta 

mengenai tahap-tahap perkembangan serta lingkungan hidup fisik dan 

psikologis, bersama dengan hubungan timbal balik antara 

perkembangan kepribadian dan pergaulan sosial diberbagai lingkungan 

masyarakat. 
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 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa informasi 

dalam layanan bimbingan dan konseling diberikan untuk membantu seseorang 

menambah pengetahuannya dan memahami hal-hal yang penting yang 

berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari, informasi tersebut meliputi 

informasi pendidikan, informasi tentang pribadi, informasi tentang pekerjaan, 

informasi tentang sosial budaya. 

 

2.4.8 Materi Layanan Informasi Karier 

Menurut Mugiarso (2007:58), materi layanan informasi dalam bidang 

karier kegiatannya meliputi kegiatan pemberian informasi tentang, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tugas-tugas perkembangan masa remaja berkenaan dengan kemampuan 

dan perkembangan karier 

b. Perkembangan karier di masyarakat 

c. Sekolah menengah kursus-kursus beserta program pilihannya, baik 

umum maupun kejuruan dalam rangka pengembangan karier 

d. Jenis dan tuntutan dan syarat-syarat jabatan yang dapat dimasuki 

tamatan sekolah menengah seperti kemampuan, pengetahuan dan 

keterampilan yang harus dimiliki 

e. Kemungkinan permasalahan dalam pilihan pekerjaan, karier dan 

tuntutan pendidikan yang lebih tinggi serta berbagai akibatnya 

f. Pelaksanaan pelayanan bimbingan karier bagi siswa. 

 

Sedangkan menurut Salahudin (2010:119), materi layanan informasi dalam 

bidang karier antara lain sebagai berikut: 

1. Program bimbingan karir mencakup informasi dunia kerja, hubungan 

industrial, dan layanan perkembangan belajar. 

2. Substansi dunia kerja, meliputi antara lain lapangan kerja, jenis dan 

persyaratan jabatan, prospek dunia kerja, budaya kerja. 

3. Substansi hubungan industrial, meliputi hubungan kerja, sarana 

hubungan industrial, dan masalah khusus ketenagakerjaan. 

4. Substansi layanan perkembangan belajar, meliputi antara lain, kesulitan 

belajar, minat, dan bakat, masalah sosial, dan masalah pribadi. 



47 

 
 

 
 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa materi 

layanan informasi dalam bimbingan karier meliputi bidang pendidikan dan dunia 

kerja yang mencakup rencana dan pengambilan keputusan janga pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang sesuai bakat, minat, dan cita-citanya. 

 

2.4.9 Fungsi Layanan Informasi Karier 

Fungsi utama layanan informasi karier ialah fungsi pemahaman dan 

pencegahan. 

1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang menghasilkan 

pemahaman tentang sesuatu oleh pihak tertentu sesuai dengan kepentingan 

pengembangan peserta didik (Prayitno dan Amti 2004:197-201). Fungsi-

fungsi tersebut adalah: 

a. Pemahaman tentang  diri peserta didik terutama oleh peserta didik, orang 

tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing. 

b. Pemahaman tentang lingkungan peserta didik (termasuk di dalamnya 

lingkungan keluarga dan sekolah) terutama oleh peserta didik sendiri, 

orang tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing. 

c. Pemahaman tentang lingkungan “ yang lebih luas” (termasuk di dalamnya 

informasi pendidikan, informasi jabatan/pekerjaan, dan informasi sosial 

dan budaya lain/nilai-nilai) terutama oleh peserta didik. 

2. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan 

menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai 

permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, 
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menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu 

dalam proses perkembangannya (Prayitno dan Amti 2004:202). 

 

2.4.10 Tujuan Layanan Informasi Karier 

Ada beberapa tujuan diberikannya layanan informasi karier menurut 

beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan layanan informasi (INFO) adalah dikuasainya informasi tertentu 

oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk 

keperluan hidupnya sehari-hari (dalam rangka effective daily living) dan 

perkembangan dirinya (Prayitno 2004:2). 

2. Tujuan Khusus  

 Menurut Prayitno (2004:2) tujuan khusus layanan informasi terkait fungsi-

fungsi konseling. 

a. Pemahaman, paling dominan dan paling langsung diemban oleh layanan 

informasi, penguasaan infomasi tersebut dapat digunakan untuk: 

1) Pemecahan masalah (apabila peserta yang bersangkutan 

mengalaminya) 

2) Untuk mencegah timbulnya masalah 

3) Untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada 

4) Untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam 

mengaktualisasikan hak-haknya. 

b. Pengembangan kemandirian 

1) Pemahaman dan penguasaan peserta terhadap informasi yang 

diperlukannya akan memungkinkan ia mampu memahami dan 

menerima diri dan lingkungannya secara objektif, positif dan dinamis 

2) Peserta mampu mengambil keputusan 

3) Mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan 

keputusan yang diambil 

4) Mengaktualisasikan diri secara terintegrasikan. 
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Sedangkan menurut Winkel dan Hastuti (2004:316), tujuan pemberian 

layanan informasi , yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan 

fakta di bidang pendidikan sekolah. 

2.  Bidang pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial. 

3.  Supaya mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih 

mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. 

 

2.4.11 Pendekatan dan Teknik Layanan Informasi Karier 

Berbagai teknik dan media yang bervariasi dan luwes dapat digunakan 

dalam forum dengan format klasikal dan kelompok. Layanan informasi dalam 

forum yang lebih luas dapat  berbentuk pertemuan umum, pameran, melalui media 

siaran tertulis dan elektronik ataupun cara-cara penyampaian lainnya (Prayitno 

2004:8). Pendekatan dan teknik layanan infromasi dapat berupa, yaitu: 

1. Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi 

Cara penyampaian informasi yang paling biasa dipakai adalah ceramah, 

yang diikuti dengan tanya jawab dan untuk mendalami dilakukan diskusi antara 

para peserta. 

2. Media 

a. Dalam penyampaian informasi dapat digunakan media pembantu berupa alat 

peraga, media tulis dan grafis serta perangkat dan program elektronik 

(seperti radio, televise, rekaman, computer, OHP, LCD). 

b. Informasi dikemas dalam rekaman dengan perangkat kerasnya (rekaman 

audio, video, komputer) digunakan dalam layanan informasi yang bersifat 

“mandiri”, dalam arti peserta layanan atau klien sendiri dapat memperoleh 

dan mengolah informasi yang diperlukan. 



50 

 
 

 
 

3. Acara Khusus 

Melalui acara khusus, disekolah misalnya dapat digelar “hari karier” yang 

di dalamnya ditampilkan informasi tentang karier dalam spectrum yang luas. 

4. Nara Sumber 

Penyelenggaraan layanan informasi tidak dimonopoli oleh konselor, 

pihak-pihak lain dapat diikutsertakan. Nara sumber dari luar lembaga sendiri (dari 

praktisi sehari-hari seperti tukang sate, tukang kebun, sampai akademisi tinggi 

seperti ahli geologi, ahli hubungan internasional) biasanya sangat diminati oleh 

peserta layanan.  

5. Waktu dan Tempat 

Waktu dan tempat penyelenggaraan layanan informasi tergantung pada 

format dan isi layanan. 

6. Penilaian 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penilaian hasil layanan 

informasi difokuskan kepada pemahaman para peserta terhadap informasi yang 

menjadi isi layanan. Evaluasi lisan ataupun tertulis dapat digunakan untuk 

mengungkapkan pemahaman peserta tentang informasi yang baru saja disajikan. 

Dalam hal ini penilaian segera (laiseg) diperlukan. Penilaian jangka pendek 

(laijapen) dan penilaian jangka panjang (laijapang) diselenggarakan sesuai 

dengan keguanaan materi informasi dalam kaitannya dengan pengentasan masalah 

secara khusus ditangani melalui layanan informasi itu sendiri, ataupun melalui 

layanan-layanan konseling lainnya. 
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7. Keterkaitan 

Di dalam semua jenis layanan konseling dapat terungkap perlunya klien 

menguasai informasi tertentu, khususnya dalam kaitannya dengan permasalahan 

yang dialami.  

Sedangkan menurut Amti (2004:269), pemberian layanan informasi karier 

di sekolah dapat diberikan melalui beberapa metode, diantaranya yaitu dengan 

metode ceramah, diskusi panel, wawancara, karyawisata, alat-alat peraga dan alat-

alat bantu lainnya, buku panduan, konferensi karier/carier day. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

pelaksanaan layanan informasi karier dapat menggunakan metode penyampaian 

secara langsung maupun tidak langsung sedangkan media yang digunakan dapat 

berupa media visual, media audio, maupun media audio visual. Metode dan media 

yang digunakan dapat menunjang pelaksananaan layanan klasikal khususnya 

pelaksanaan layanan informasi karier secara maksimal apabila digunakan secara 

tepat. 

 

2.4.12 Operasionalisasi Layanan Informasi Karier 

Layanan informasi perlu direncanakan oleh konselor dengan cermat, baik 

mengenai informasi yang menjadi jenis layanan, metode maupun media yang 

digunakan (Prayitno 2004:15). Operasionalsisasi layanan informasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

a. Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek (calon) peserta layanan 
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b. Menetapkan materi informasi sebagai isi layanan 

c. Menetapkan subjek sasaran layanan 

d. Menetapkan nara sumber 

e. Menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan 

f. Menyiapkan kelengkapan administrasi 

2. Pelaksanaan 

a. Mengorganisasikan kegiatan layanan 

b. Mengaktifkan peserta layanan 

c. Mengoptimalisasikan penggunaan metode dan media 

3. Evaluasi 

a. Menetapkan materi evaluasi 

b. Menetapkan prosedur evaluasi 

c. Menyusun instrument evaluasi 

d. Mengaplikasikan instrument evaluasi 

e. Mengolah hasil aplikasi instrumentasi 

4. Analisis Hasil Evaluasi 

a. Menetapkan norma/standar evaluasi 

b. Melakukan analisis 

c. Menafsirkan hasil analisis 

5. Tindak Lanjut 

a. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

b. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait 

c. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
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6. Pelaporan  

a. Menyusun laporan layanan orientasi 

b. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait 

c. Mendokumentasikan laporan 

 

2.5 Meningkatkan Minat Studi Lanjut ke SMK Mealui Layanan Informasi 

Karier 

Pada dasarnya pendidikan kejuruan sangatlah penting bagi siswa, 

mengingat tidak semua siswa mampu melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan 

memilih untuk bekerja. Ketidakmampuan seseorang untuk melanjutkan 

pendidikannya di Perguruan Tinggi salah satu karena ekonomi yang kurang 

mampu. Telah diketahui bahwa sebagian masyarakat Indonesia termasuk 

golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga sebagian besar orang tidak 

mampu melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi.  

Rendahnya minat siswa untuk melanjutkan studi khususnya ke SMK jika 

hal tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan bahwa siswa akan kehilangan 

kemandirian mereka dalam berkarier. Mereka akan cenderung menggantungkan 

nasib mereka pada orang lain yang nantinya akan mengurangi daya tampung 

tenaga kerja sehingga dapat menambah pengangguran di negeri ini yang dalam 

jangka panjang akan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan siswa 

setelah lulus SMP kemudian melanjutkan ke SMK akan bermanfaat untuk 

mengurangi pengangguran. Karena pendidikan SMK selain memberikan 

pendidikan akademik juga mencipatakan calon tenaga-tenaga kerja yang 

mempunyai keterampilan, oleh karena itu pendidikan SMK sangat membantu bagi 
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siswa setelah lulus SMP dan berencana tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

sehingga lebih memilih untuk bekerja namun belum memiliki keterampilan 

maupun siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi. 

Kesulitan-kesulitan unutk mengambil keputusan mengenai jurusan yang 

akan diambil di SMK akan dapat dihindari manakala siswa memiliki sejumlah 

informasi yang memadai tentang hal-hal yang berhubungan dengan jurusan-

jurusan yang ada di SMK dan prospek karier setelah lulus dari SMK. Akan tetapi 

hal tersebut juga disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, lebih penting lagi 

adalah minat siswa. Karena apabila siswa dalam mengambil jurusan di SMK 

dipengaruhi oleh orang-orang disekitar, bukan berasal dalam dirinya sendiri maka 

siswa dalam menjalani pendidikan selama di SMK akan kurang maksimal serta 

kurang memuaskan kebutuhannya.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan layanan informasi karier karena 

diharapkan nantinya siswa dapat menerima dan memahami tentang informasi-

informasi bidang karier mengenai jurusan-jurusan yang ada di SMK serta prospek 

karier setelah lulus SMK kemudian dari hal tersebut dapat diaplikasikan dalam 

dirinya yang menimbulkan ketertarikan/minat studi lanjut ke SMK. Layanan 

informasi karier adalah layanan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

dan pemahaman kepada siswa berupa keterangan dan fakta tentang bidang karier 

serta berbagai hal yang diperlukan agar siswa dapat menentukan arah tujuan atau 

keinginan dalam memilih karier sesuai dengan yang dikehendaki. Layanan 

informasi karier membantu siswa unuk memperoleh pemahaman secara 

mendalam mengenai SMK, jurusan-jurusan di SMK, prospek karier setelah lulus 
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SMK sehingga ada ketertarikan atau minat pada siswa untuk memilih studi lanjut 

SMK sebagai penunjang untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang diinginkan 

dimasa depan. 

 

2.6 Kerangka Berpikir  

Berdasarkan telaah teori dan pendapat para pakar pada uraian di atas maka 

penyelsaian masalah kelas mengenai minat studi lanjut siswa ke SMK melalui 

layanan informasi karier dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Kesenjangan   

Pemenuhan Minat Studi Lanjut ke 

SMK 

Minat Studi Lanjut ke SMK yang 

Ideal 

Kenyataan Minat Studi Lanjut ke 

SMK 

Layanan Informasi Karier 

 Siklus 1 

Pertemuan 1 

Pertemuan 2 

Pertemuan 3 

 Siklus 2 

Pertemuan 1 

Pertemuan 2 

Pertemuan 3 

 

Menggunakan media PPT 

Menggunakan media PPT 

ditambah visual 

 

Minat Studi Lanjut ke SMK meningkat 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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Dari gambar kerangka berpikir dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan 

pemenuhan minat studi lanjut ke SMK antara yang diharapkan dengan 

kenyataannya. Untuk meningkatkan minat studi lanjut ke SMK tersebut diberikan 

tindakan layanan informasi karier. Setelah diberikan tindakan layanan informasi 

karier, minat studi lanjut ke SMK menjadi meningkat. 

 

2.7 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teoritis di atas, maka hipotesis tindakan dari 

penelitian ini yaitu layanan informasi karier yang dilaksanakan secara tepat dapat 

meningkatkan minat studi lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII SMP N 2 Salem 

Kabupaten Brebes tahun ajaran 2012/2013. 

 

 

 



 

57 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasaranya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2010:2). 

Penelitian itu sendiri terdiri dari rangkaian proses penelitian yang sudah terencana 

dan sistematis dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalah. 

  

3.1 Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan (action research). Penelitian tindakan disini diimplikasikan dalam 

bimbingan konseling maka menjadi Penelitan Tindakan Bimbingan dan Konseling 

(PTBK). Dimulai dari adanya permasalahan guru BK yang merasakan adanya 

ketidakpuasan terhadap tindakan praktik pelayanan BK yang dilaksanakan selama 

ini serta permasalahan yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku siswa maka 

ditindak lanjuti dengan upaya pemilihan tindakan yang tepat untuk megatasi 

masalah tersebut. Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK) 

digunakan karena merupakan cara strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan 

praktik pemberian layanan sehingga dari hal tersebut maka dijadikan alasan 

peneliti menggunakan penelitian tindakan (action research), karena untuk 

mengetahui pelaksanaan layanan informasi karier yang efektif untuk 

meningkatkan minat studi lanjut ke SMK.  
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Menurut Arikunto (2010:129), penelitian tindakan adalah suatu strategi 

pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses 

pengembangan inovatif yang “dicoba sambil jalan” dalam mendeteksi dan 

memecahkan masalah. 

Menurut Tadjri (2010:4), Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling 

(PTBK) dapat didefinisikan sebagai penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh 

konselor melalui refleksi dengan tujuan untuk memperbaiki mutu layanan BK 

agar kesejahteraan mental siswa meningkat. 

Sedangkan menurut Sukiman (2011:84), Penelitian Tindakan Bimbingan 

dan Konseling (PTBK) merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru BK 

untuk memperbaiki layanan kependidikan yang harus diselenggarakan dalam 

kontek layanan kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara 

keseluruhan. 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa Penelitian Tindakan 

Bimbingan dan Konseling (PTBK) merupakan suatu proses tindakan yang 

dilakukan secara kolaboratif untuk memecahkan masalah dalam bentuk kelas 

dengan memperbaiki layanan dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan 

konseling. 

Menurut Sukiman (2011:78) terdapat tiga kata kunci dalam Penelitian 

Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK), yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya “tindakan” yang dipromosikan untuk meningkatkan kualitas 

praktik (proses layanan BK) dan hasil layanan BK atau untuk 
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memecahkan masalah yang terjadi dalam layanan BK guna mencapai 

keberhasilan layanan sebagaimana tujuan yang dirumuskan. 

2. Adanya “refleksi” dari tindakan dari layanan BK yang telah dilakukan, 

diperoleh kemantapan pemahaman tentang suatu tindakan tertentu 

yang telah dilakukan guru BK/konselor, seperti bagaimana dampak 

dari tindakan yang dilaksanakan oleh guru BK/konselor tersebut terkait 

dengan masalah yang ingin dipecahkan/atau pencapaian fungsi dari 

layanan BK. 

3. Berdasarkan hasil refleksi terhadap tindakan layanan BK yang telah 

dilakukan, dirumuskan tindakan perbaikan yang mengandung unsur 

baru (novelty), merupakan penciri utama dari pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK), sebagai alternative cara 

lain untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa 

penelitian tindakan adalah salah satu cara yang strategis berupa tindakan 

perbaikan layanan bimbingan dan konseling yang terdiri dari perencanaan, 

tindakan, pelaksanaan, dan refleksi dengan tujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas proses layanan dan hasil layanan bimbingan dan konseling 

baik  secara klasikal maupun kelompok. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah memfokuskan pada apa yang akan diteliti terhadap 

subyek yang dipilih yaitu proses tindakan pelaksanaan layanan informasi karier 

dan hasil tindakan layanan berupa minat studi lanjut ke SMK. Untuk membahas 

permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan. 

Aspek-aspek minat studi akan digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini. 

 

3.3 Desain Penelitian 
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Model Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian Kemmis dan Mc Taggart 

dalam Arikunto, (2010:137). Adapun model penelitian tindakan tersebut terdiri 

dari studi pendahuluan, kemudian dilanjutkan prosedur penelitian yang terdiri dari 

beberapa siklus dan setiap siklusnya terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi, (dan pengulangannya) dibawah ini, sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan menurut Arikunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto 2010: 137) 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Refleksi Pelaksanaan 

Refleksi 

? 

Studi Pendahuluan 
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 Berdasarkan diagram di atas, maka uraian dari desain penelitian tersebut 

akan dijelaskan secara singkat di bawah ini: 

1. Studi pendahuluan 

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan analisis 

dan diagnosis terhadap minat studi lanjut ke SMK pada siswa di SMP Negeri 2 

Salem Kabupaten Brebes sebelum peneliti menyusun rancangan penelitian. 

Analisis dan diagnosis dilakukan untuk mengetahui gejala dan faktor penyebab 

masalah siswa mengenai minat studi lanjut ke SMK. Gejala kurangnya minat studi 

lanjut ke SMK pada siswa disebabkan oleh faktor internal yaitu faktor dalam diri 

siswa dan faktor eksternal yaitu faktor luar yang mempengaruhi minat studi lanjut 

ke SMK. 

2. Siklus  

 Langkah berikutnya setelah studi pendahuluan adalah pelaksanaan siklus, 

adapun uraian setiap siklus dari penelitian tindakan tersebut dapat dijelasakan 

secara singkat sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

 Perencanaan dalam PTBK berupa perincian kegiatan mengenai tindakan 

yang akan dilakukan untuk mencapai suatu peningkatan dan perbaikan suatu 

kondisi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dialami untuk dipecahkan oleh 

guru BK. Perencanaan tersebut terdiri dari tentang apa, mengapa, kapan, dimana, 

oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

b. Pelaksanaan  
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 Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan 

yang sebelumnya sudah direncanakan dengan mengenakan tindakan kelas. 

c. Observasi 

 Observasi yaitu pelaksnaan yang dilakukan oleh pengamat. Ada beberapa 

alat bantu yang digunakan untuk mengamati, yaitu daftar riwayat kelakuan, 

catatan berkala, daftra cek, skala penilaian, catatan anekdot, catatan lapangan, 

catatan harian, log, portofolio, check list, rekaman video, foto slide, angket, dsb.  

 

d. Refleksi  

Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi. Refleksi dilakukan oleh pelaksana dan pengamat untuk mengevaluasi 

secara keseluruhan baik kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan tindakan 

yang dilakukan pada setiap siklusnya sehingga jika ditemukan kekurangan dan 

ketidak berhasilan dari siklus tersebut dapat menentukan rencana tindakan 

berikutnya sebagai tindakan perbaikan layanan bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai desain penelitian tindakan kelas 

dalan bimbingan dan konseling, dapat peneliti aplikasikan melalui rencana 

rancangan penelitian secara jelas melalui tabel dibawah ini sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian 

No Tahapan  Kegiatan yang Dilaksanakan 

1 Studi 

Pendahuluan  
 

 Melakukan analisis subjek penelitian mengenai minat 

studi lanjut ke SMK pada kondisi awal 

 Diagnosis kondisi awal yaitu melakukan identifikasi 

masalah dan menentukan faktor penyebab masalah. 

2 Siklus I 

Planning 

 

 Menyusun rencana tindakan berdasarkan diagnosis 

tindakan pada kondisi awal 

 Menyusun waktu dan tempat untuk pelaksanaan layanan 

 Menyususn rencana layanan sesuai dengan tindakan yang 

akan dilakukan 

 Menyusun instrument pendukung seperti pedoman 

observasi dan skala minat 

 Menyusun materi layanan 

 Menentukan metode yang akan digunakan 

 Mempersiapkan media yang akan digunakan 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

 Mempersiapkan alat dokumentasi 

 Menyusun rancangan evaluasi 

Action  

 

 Melaksanakan tindakan siklus 1, yaitu melaksanakan 

layanan informasi karier sesuai rencana dengan 

menggunakan metode dan media yang sudah disediakan 

berdasarkan diagnosis kondisi awal 

Observe/ 

Pengamatan 

 Melakukan pengamatan bersama kolaborator terhadap 

proses pelaksanaan tindakan 1 

Reflection  Melakukan evaluasi bersama kolaborator terhadap 

pelaksanaan layanan informasi karier pada siklus I untuk 

mengetahui kekurangan dan ketidak efektifan layanan 

 Memperbaiki pelaksanaan tidakan sesuai hasil evaluasi 

untuk digunakan pada siklus berikutnya 

3 Siklus II 

Planning 

 

 

 Melakukan perencanaan ulang yang mengacu pada 

tindakan I sebagai perbaikan untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan di siklus I 

 Menyusun rencana tindakan berdasarkan refleksi dari 

siklus I 

 Menyusun waktu dan tempat untuk pelaksanaan layanan 

 Menyususn rencana layanan  

 Menyusun instrument pendukung seperti pedoman 

observasi dan skala minat 

 Menyusun materi layanan 

 Menentukan metode yang akan digunakan 

 Mempersiapkan media yang akan digunakan 

 Mempersiapkan kelengkapan administrasi 

 Mempersiapkan alat dokumentasi 
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 Menyusun rancangan evaluasi 

Action  

 

 Melaksanakan tindakan ke II, yaitu pelaksanaan layanan 

informasi karier sesuai rencana dengan menggunakan 

media dan metode perbaikan dari siklus I 

Observe/ 

Pengamatan 

 Melakukan pengamatan bersama kolaborator terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II 

Reflection  Melakukan evaluasi bersama kolaborator terhadap 

pelaksanaan layanan informasi karier pada siklus II untuk 

mengetahui kekurangan dan ketidak efektifan layanan 

 Memperbaiki pelaksanaan tidakan sesuai hasil evaluasi 

untuk digunakan pada siklus berikutnya 

4 Replaning  Merencanakan siklus selanjutnya  

 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dimulai bulan November 2012 sampai dengan bulan 

Januari 2013. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Salem, Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes. 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B yang berjumlah 35 

dengan jumlah 16 siswa laki-laki dan berjumlah 19 siswa perempuan di SMP 

Negeri 2 Salem Kabupaten Brebes. 

Prosedur pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Menyusun angket yang berisi rencana pilihan studi lanjut setelas lulus SMP 

yang dikonsultasikan dengan guru BK.  

2. Menyebarkan angket rencana pilihan studi lanjut, pada siswa kelas VIII yang 

berjumlah empat kelas. 

3. Menganalisis hasil angket 
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4. Wawancara pada guru BK/konselor sekolah mengenai hasil analisis angket 

rencana studi lanjut siswa. 

Berdasarkan hasil analisis angket serta wawancara terhadap siswa dan 

guru, diketahui bahwa siswa kelas VIII B  memiliki kriteria sebagai berikut: 

1.  Minat melanjutkan studi setelah SMP paling sedikit tetapi tingkat minat untuk 

ingin segera bekerja setelah lulus SMP paling tinggi diantara kelas yang lain. 

2. Siswa kelas VIII B yang memiliki minat studi lanjut ke SMK masih 

dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri yang kurang memahami atas 

pilihannya untuk memilih studi ke SMK, siswa masih ikut-ikutan dengan 

teman dan dipengaruhi lingkungan sekitar dalam menentukan pilihan studi 

lanjutnya setelah SMP. disamping itu siswa juga dipengaruhi faktor luar yaitu 

latar belakang keluarga, ekonomi keluarga, pekerjaan orang tua, sikap orang 

terhadap anaknya mengenai sekolah. 

Dengan demikian berdasarkan hasil analisis angket dan wawancara 

terhadap guru dan siswa tersebut dapat diketahui bahwa siswa kelas VIII B 

memiliki  kriteria-kriteria untuk menjadi partisipan dalam penelitian tindakan ini. 

3.6 Peran dan Posisi Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti betindak sebagai pihak luar yang sedang 

mengadakan penelitian dan ingin memberikan kontribusi dalam konteks layanan 

klasikal yaitu layanan informasi karier di kelas VIII B SMP Negeri 2 Salem. Oleh 

sebab itu, terlebih dahulu peneliti membicarakan peran dan tugas masing-masing 

dengan pihak yang berwenang di kelas tersebut, yaitu guru bimbingan dan 

konseling kelas VIII B. 
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Tabel 3.2 Deskripsi Tugas 

No  Peran Deskripsi Tugas 

1 Peneliti  a. Mengumpulkan data awal sebagai dasar menyusun 

rencana tindakan pada siklus I  

b. Pelaksana layanan klasikal yaitu layanan informasi 

karier 

c. Membuat desain penelitian bersama kolaborator 

d. Membuat rencana perbaikan bersama kolaborator 

e. Mengamati proses tindakan 

2 Kolaborator  a. Bersama peneliti membuat desain penelitian dan 

rencana perbaikan 

b. Mengamati dan membagi informasi hasil observasi 

c. Bersama peneliti mendiskusikan interpretasi data hasil 

observasi 

 

3.7 Data dan Sumber Data 

Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan 

akurat (Hidayat 2012:160). Data diperoleh dengan menggunakan instrument skala 

minat dan observasi. Berdasarkan data yang akan dikumpulkan, sumber data 

dalam penelitian ini antara lain guru BK dan siswa di SMP Negeri 2 Salem 

Kabupaten Brebes. 

 

3.8 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

3.8.1 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah skala psikologis dan observasi. 

3.8.1.1 Skala psikologis 
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Skala psikologi adalah alat yang digunakan untuk mengukur atribut 

psikologi. Atribut psikologi hanya dapat diukur sampai tingkat skala ordinal. 

Menurut Azwar (2012:6), sebagai alat ukur skala psikologis memiliki 

karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai bentuk instrument 

pengumpulan data yang lain. Beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Stimulus atau aitem dalam skala psikologis berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak 

diukur melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan. 

b. Dikarenakan atribut psikologi diungkap secara tidak langsung lewat 

indikator-indikator perilaku sedangkan indicator perilaku 

diterjemahkan dalam bentuk aietm-aitem, maka skala psikologis selalu 

berisi banyak aitem. 

c. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau 

“salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara 

jujur dan sungguh-sungguh. Skor yang diberikan hanyalah kuantitas 

yang mewakili indikasi yang diukur. 

 

Dengan demikian, karakteristik tersebut menjadi ciri pengukuran skala 

psikologi yang digunakan untuk mengukur keadaan diri seseorang yang secara 

sadar dan tidak sadar dalam bentuk respon terhadap situasi-situasi.  

Selain karakteristik skala psikologis di atas. Azwar (2012:7-9), juga 

menungkapkan hal-hal yang diungkap dalam skala psikologi, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Data yang diungkap oleh skala psikologis adalah deskripsi mengenai 

aspek kepribadian individu. 

b. Aitem pada skala psikologis berupa penerjemah dari indicator 

keperilakuan guna memancing jawaban yang tidak secara langsung 

menggambarkan keadaan diri subjek, yang biasanya tidak disadari oleh 

responden yang bersangkutan. 

c. Responden terhadap skala psikologis, sekalipun sangat memahami isi 

pertanyaannya, namun tidak menyadari arah jawaban yang 

dikehendaki dan kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh 

pertanyaan tersebut. 
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d. Respon terhadap skala psikologis diberi skor melalui proses 

penskalaan (scaling). 

e. Satu perangkat skala psikologis dirancang hanya untuk mengungkap 

satu tujuan ukur saja (unidimensional). 

f. Hasil ukur skala psikologis harus tinggi reabilitasnya secara 

psikometrik dikarenakan relevansi isi dan konteks kalimat yang 

digunakan sebagai stimulus pada skala psikologis lebih terbuka 

terhadap berbagai sumber eror. 

g. Validitas skala psikologis ditentukan oleh ketepatan operasionalisasi 

konstrak psikologi yang hendak diukur menjadi indicator keperilakuan 

dan aitem-aitemnya. 

Dengan demikian, skala psikologis dapat digunakan sebagai alat ukur 

berupa pertanyaan dan pernyataan yang dapat mengungkap indikator perilaku 

individu yang bersangkutan. 

Pengukuran skala minat studi lanjut ini menggunakan metode skala likert. 

Skor skala psikologis dalam penelitian ini terdiri dari 1-5.  Menurut Azwar 

(2012:46-47), terjadi silang pendapat antara boleh tidaknya pilihan tengah karena 

dikhawatirkan kebanyakan subyek cenderung menempatkan pilihannya pada 

pilihan tengah. Namun kekhawatiran tersebut tidak beralasan karena: 

a. Kecenderungan subjek untuk memilih pilihan tengah disebabkan 

kalimat dalam aitem itu sendiri yang tidak cukup sensitife untuk 

memancing respon yang berbeda dari subjek. 

b. Kalau pilihan tengah tidak disediakan, sedangkan subjek memang 

benar-benar merasa dirinya berada diantara “ya” dan “tidak” atau 

diantara “setuju” dan “tidak setuju”, bagaiman ia memilihnya? 

Memilih “setuju” berarti ia menjawab tidak benar, memilih “tidak 

setuju” pun berarti ia berbohong.  

c. Belum ada bukti empirik yang mendukung kekhawatiran tersebut. 
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Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menggunakan 5 respon 

sebagai jawaban untuk skala psikologis yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini. Adapun kelima jawaban tersebut meliputi: sangat tidak sesuai (STS), tidak 

sesuai (TS), netral (N), sesuai (S), sangat sesuai (SS). Berikut gambaran alternatif 

jawaban skala minat studi lanjut. 

Tabel 3.3 Kategori Jawaban Skala Psikologi 

Pernyataan Positif (+) Nilai Pernyataan Negatif (-) Nilai 

Sangat Sesuai (SS) 5 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 4 Sesuai (S) 2 

Netral (N) 3 Netral (N) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 5 

(Azwar, 2012:65) 

Dalam mendeskripsikan tingkat minat studi lanjut ke SMK memiliki 

rentangan skor 1-5, dibuat interval kriteria minat studi lanjut ke SMK yang 

ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

Data maksimal  = Skor tertinggi x Jumlah Item = 5 X 55 = 275 

    = 5/5 x 100% = 100% 

Data minimal   = Skor terendah x Jumlah Item = 1 X 55 = 55 

    = 1/5 x 100% = 20% 

Range    = Data maksimal – Data minimal 275 – 55 =220 

    = 100% - 20 % = 80% 

Panjang kelas interval  = Range : Panjang kelas = 220 : 5 = 44 

    = 80% : 5 = 16% 
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Tabel 3.4 Kriteria penilaian minat studi lanjut ke SMK 

 

Skor Interval presentase Kriteria  

189  Skor  225 84%  %  100% Sangat tinggi 

153  Skor  189 68%  %  84% Tinggi 

117  Skor  153 52%  %  68% Sedang 

81  Skor  117 36%  %  52% Rendah 

45  Skor  81 20%  %  36% Sangat rendah 

 

3.8.1.2 Observasi  

Terdapat dua rumusan pengertian observasi secara sempit dan luas. Secara 

sempit, observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala yang 

diteliti, dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang sedang diteliti (Sutoyo 

2009:73).  

Sedangkan menurut Arikunto (2010:199) observasi adalah salah satu cara 

untuk mengumpulkan data dalam suatu kegiatan penelitian dengan mengadakan 

pengamatan yang dilengkapai dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrument. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa observasi 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diamati dengan menggunakan instrument sebagai alat untuk 

menyimpan data dan mendokumentasikan data. 

Menurut Sutoyo (2009:87), ada beberapa alat bantu yang biasa 

dimanfaatkan oleh observer dalam menggunakan metode observasi, yaitu: daftar 

riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar cek, skala penilaian, dan alat-alat 

mekanik/elektrik (seperti: tape recorder, handphone, handycam, camera CCTV). 
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Sedangkan menurut Sukiman (2011:154), alat bantu observasi lainnya 

yang dapat dipergunakan dalam Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling 

(PTBK) antara lain: Catatan anekdot, Catatan lapangan, Catatan harian, Log, 

Portofolio, Angket, check list, rekaman video, foto slide, dsb. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan selain 

skala minat studi lanjut ke SMK juga menggunakan berdasarkan proses 

pelaksanaannya yaitu observasi partisipatif. Dimana menurut Sugiyono 

(2010:310) dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. 

 

 

3.8.2 Alat Pengumpulan Data 

Alat-alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala minat dan observasi.  

3.8.2.1 Skala minat studi lanjut ke SMK 

Data yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu tentang minat 

studilanjut ke SMK oleh karena itu instrumen yang digunakan yaitu berupa skala 

minat studi lanjut ke SMK. Kisi-kisi instrument yang peneliti kembangkan yaitu 

dari komponen yang ada dalam minat studi lanjut ke SMK. Skala minat ini berisi 

pernyataan-pernyataan yang bertujuan mengungkap indikator minat studi lanjut ke 

SMK. Penyusunan instrument dalam penelitian ini menggunakan construct 
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validity, yaitu menggunakan pendapat para ahli, dalam hal ini setelah instrument 

dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur berdasarkan teori tertentu, 

maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Dalam kisi-kisi itu terdapat 

variabel yang diteliti, variabel, indikatorm descriptor, dan nomor butir pertanyaan 

(item). 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrument dilakukan 

dalam beberapa tahap, baik dalam pembuatan maupun uji coba. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat seperti berikut: 

 

 

 

 

  

 

Berikut di bawah ini terdapat kisi-kisi instrument dari skala psikologis 

yaitu skala minat studi lanjut. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen skala minat studi lanjut 

Variabel Indikator Sub 

Indikator 

Deskriptor Item Pertanyaan ∑ 

+ -  

Minat 

studi 

lanjut ke 

SMK 

Persepsi Pengenalan 

(recognitio) 

Pengenalan 

tentang SMK 

1,6,10 5,54 5 

Mengorgani

sasikan 

Mengelompokan  

objek 

2,3,9 8,39 5 

Penafsiran Menyimpulkan 

informasi tentang 

objek 

12,15,17 14,20 5 

Perhatian Pemusatan/ 

konsentrasi 

Pemusatan/ 

Konsentrasi 

psikis terhadap 

11,16,18 13,19 5 

Kisi-kisi 

intrumen 

Instrument Uji Coba 

Revisi Instrument jadi 

Gambar 3.2 Prosedur Penyusunan Instrument 
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objek 

Kesadaran Mendapatkan 

informasi yang 

mendetail tentang 

kelebihan studi 

lanjut ke SMK 

41,47,23 55,25 5 

Kepercayaa/ 

Keyakinan 

Keyakinan 

 

-Meyakini bahwa 

studi lanjut ke 

SMK akan 

membawa pada 

yang diinginkan 

-Meyakini bahwa 

studi lanjut ke 

SMK merupakan 

pilihan yang tepat 

dan benar 

 

36, 38,52 

 

 

 

 

 

21,42,43 

 7, 40 

 

 

 

 

 

30,45 

5 

 

 

 

 

 

5 

Keinginan 

 

Hasrat Menjadikan studi 

lanjut ke SMK 

sebagai salah satu 

kepuasan 

27,28 

,34,35,51

,48 

32,33,

44,49 

10 

Tindakan Perubahan Memiliki 

pernyataan positif 

terhadap studi 

lanjut ke SMK 

22,29,46 31,50 5 

Keputusan Menjadikan SMK 

sebagai tempat 

studi lanjut yang 

tepat 

26,37,53 4,24 5 

Jumlah  55 

 

3.8.2.2 Observasi  

Penyusunan instrument observasi berdasarkan cara yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan observasi sistematis. Observasi sistematis adalah observasi 

yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument 

pengamatan (Arikunto 2010:200). 

Alasan peneliti menggunakan observasi adalah untuk mengetahui 

kesesuaian dan ketidaksesuaian antara pelaksanaan tindakan dan rencana tindakan 
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yang telah dipersiapkan sebelumnya, untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan 

tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan 

perubahan yang diinginkan, menilai perilaku siswa selama kegiatan pemberian 

layanan berlangsung serta untuk mengamati situasi dan konsisi kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling yang berlangsung. 

 

 

3.9 Validitas dan Reliabilitas 

3.9.1 Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Arikunto 2010:211). Suatu instrument yang 

valid atau sahih mempunyai validasi tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah. Uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji validitas internal yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap 

item instrument dalam skor total, rumus yang digunakan  adalah korelasi Product 

Moment dari Pearson. Rumus Product Moment dari Pearson digunakan untuk 

menganalisis hasil dari skala minat studi lanjut siswa ke SMK. 

rxy = 
})(}{)({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN

 

Keterangan:

 
r xy  : koefisien korelasi antara skor item dan skor total

 
X   : jumlah skor butir

 
Y  : jumlah skor total
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X
2

  : jumlah kuadrat butir

 
Y 2   : jumlah kuadrat total

 
XY  : jumlah perkalian skor item dengan skor total

 
N  : jumlah responden

 
(Arikunto 2010:213). 

Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 5 %. Analisis 

butir dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir soal dalam instrument 

dengan cara yaitu skor-skor yang ada dalam butir soal dikorelasikan dengan skor 

total, kemudian dibandingkan pada taraf signifikansi 5 %. Hasil perhitungan rxy 

disesuaikan dengan tabel kritis r product moment dengan taraf signifikan 5%. Jika 

rxy > rtabel maka item soal tersebut valid. 

Sedangkan untuk menguji validitas instrumen observasi menggunakan 

validitas konstruksi (construct validity). validitas konstruksi (construct validity) 

yaitu validitas yang menggunakan pendapat ahli (jugment experts) dengan 

berkonsultasi dengan dosen ahli untuk menguji kevalidan instrumen yang 

digunakan. 

 

3.9.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik 

(Arikunto 2010: 221). Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil tes yang tetap, artinya apabila tes tersebut dikenakan pada 

sejumlah subyek yang sama pada waktu lain, maka hasilnya akan tetap sama atau 
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relatif sama. Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitasnya dilakukan dengan 

rumus Alpha, yaitu: 

t

b

k

k
r

2

2

11
1

)1(
 

Keterangan: 

r 11  : reliabilitas instrument 

k : banyaknya butir pertanyaan  

b
2

: jumlah varian butir 

t
2

 : varian total     (Arikunto 2010:239). 

 

3.9.3 Hasil Uji Coba Instrumen  

3.9.3.1 Uji Validitas Instrument Skala Minat Studi Lanjut ke SMK 

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus 

product moment dengan taraf signifikan 5% di dapat rtabel = 0,339. Item soal 

dikatakan valid jika rhitung > 0,339. Hasil uji coba dari 55 item skala minat yang 

diajukan terhadap 34 responden diperoleh 45 item yang valid sedangkan item 

yang tidak valid berjumlah 10. 10 item yaitu tidak valid tersebut yaitu item 2, 12, 

13, 16, 17, 24, 31, 38, 45, 55. Butir instrumen yang tidak valid tersebut kemudian 

diperbaiki untuk digunakan kembali karena dirasa item yang valid jumlahnya 

sedikit sehingga jumlah item yang digunakan untuk mengukur tingkat minat studi 

lanjut siswa ke SMK jumlahnya tetap 55 item. 
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3.9.3.2 Uji Reliabilitas Instrument Skala Minat Studi Lanjut ke SMK 

Setelah dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha dari 34 

responden dengan taraf signifikansi 5%, dapat diketahui bahwa instrument skala 

minat studi lanjut ke SMK sudah reliabel. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil 

pengujian reliabilitis bahwa r11 > r tabel, yaitu 1,018 > 0,339.  

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau semua data terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, untuk penelitian 

yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan (Sugiyono 

2010:207).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan pada data 

kualitatif yaitu data yang memberikan informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran analisis hasil pengamatan proses layanan informasi karier. 

Gambaran juga diperoleh dari tingkat presentase yang didapat kemudian 

ditafsirkan dalam bentuk kategori. 
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Sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

statistik deskriptif prosentase, statistik deskriptif yang menyajikan data dalam 

bentuk data presentase. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono 2010:207). Analisis kuantitatif 

digunakan untuk menganalisis data yang berupa angka yaitu hasil dari skala minat 

studi lanjut ke SMK. Pemberian skala dilakukan melalui pre test  dan post test.  

Adapun rumus dari deskriptif prosentse adalah, sebagai berikut: 

 

% = nilai prosentase/hasil 

n = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor yang diharapkan  (Ali 1985:184). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab 4 ini dibahas hasil penelitian tentang minat studi lanjut siswa 

ke SMK melalui layanan informasi karier pada siswa kelas VIII B di SMP Negeri  

2 Salem Kabupaten Brebes. Pada sub bab hasil penelitian menjelaskan tentang 

gambaran kondisi awal minat studi lanjut ke SMK sebelum mendapatkan tindakan 

layanan informasi karier, gambaran minat studi lanjut ke SMK selama 

mendapatkan tindakan pada layanan informasi karier, serta gambaran minat studi 

lanjut ke SMK sesudah mendapatkan tindakan pada layanan informasi karier 

siklus I dan siklus II. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, di bawah ini dipaparkan 

hasil penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian secara kualitatif 

meliputi analisis deskriptif berupa gambaran hasil pengamatan selama proses 

pelaksanaan layanan informasi karier dan keberhasilan pelaksanaan layanan 

informasi karier dalam meningkatkan minat studi lanjut ke SMK. Sedangkan 

secara kuantitatif meliputi analisis deskriptif persentase terhadap hasil skala 

minat, yaitu gambaran minat studi lanjut siswa ke SMK pada kondisi awal 

sebelum mendapatkan layanan informasi karier, gambaran minat studi lanjut 

siswa ke SMK selama mendapatkan layanan informasi karier, gambaran minat 

studi lanjut siswa ke SMK setelah mendapatkan layanan informasi karier siklus I. 
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4.1.1 Gambaran Kondisi Awal Minat Studi Lanjut ke SMK pada Siswa 

Salem Sebelum Mendapatkan Layanan Informasi Karier. 

SMP Negeri 2 Salem merupakan salah satu dari tiga sekolah SMP Negeri 

Se-Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Kecamatan Salem merupakan daerah 

paling selatan di Brebes dimana mayoritas masyarakatnya punya pencaharian 

sebagai pedagang, petani, dan buruh di luar kota. Subjek Penelitian Tindakan 

Bimbingan dan Konseling (PTBK) adalah siswa kelas VIII B berdasarkan hasil 

analisis angket rencana studi lanjut yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut 

dikarenakan kelas VIII B memiliki kriteria-kriteria yang sesuai untuk dijadikan 

subjek Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling. Adapun kriteria-kriteria 

yang ada pada siswa kelas VIII B tersebut yaitu sebagai berikut: 

3. Minat melanjutkan studi setelah SMP paling sedikit tetapi tingkat minat untuk 

ingin segera bekerja setelah lulus SMP paling tinggi diantara kelas yang lain. 

4. Siswa kelas VIII B yang memiliki minat studi lanjut ke SMK masih 

dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri yang kurang memahami atas 

pilihannya untuk memilih studi ke SMK, siswa masih ikut-ikutan dengan 

teman dan dipengaruhi lingkungan sekitar dalam menentukan pilihan studi 

lanjutnya setelah SMP. disamping itu siswa juga dipengaruhi faktor luar yaitu 

latar belakang keluarga, ekonomi keluarga, pekerjaan orang tua, sikap orang 

terhadap anaknya mengenai sekolah. 

Setelah diperoleh subjek penelitian serta diketahui diagnosis kondisi awal 

siswa tersebut. Maka selanjutnya peneliti melakukan evaluasi kondisi awal hari 

Jum’at tanggal 6 Desember 2012 pada siswa kelas VIII B untuk mengetahui 

gambaran minat studi lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII B pada kondisi awal 
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sebelum diberikan tindakan layanan bimbingan dan konseling. Berikut adalah 

hasil evaluasi awal secara keseluruhan dari skala minat studi lanjut ke SMK 

sebagai kondisi awal sebelum diberikan layanan informasi karier. 

Tabel 4.1 Hasil Prosentase Seluruh Responden Minat Studi Lanjut Siswa  

ke SMK pada Kondisi Awal  

No Interval Persentase Frekuensi % Kriteria 

1 84%  %  100% 0 0% Sangat Tinggi 

2 68%  %  84% 1 3% Tinggi 

3 52%  %  68% 12 34% Sedang 

4 36%  %  52% 21 60% Rendah 

5 20%  %  36% 1 3% Sangat Rendah 

Berdasarkan tabel prosentase hasil perhitungan skala minat di atas, dapat 

diketahui bahwa minat studi lanjut siswa ke SMK masih rendah. Hal tersebut 

dapat terlihat dari 35 siswa yang diberikan skala minat sebagai bentuk kondisi 

awal secara keseluruhan diperoleh rata-rata 51,81% dengan kriteria rendah. Dari 

analisis persentase kondisi awal tersebut diperoleh yaitu 0 siswa yang 

mendapatkan kategori sangat tinggi dengan persentase 0%, 1 orang siswa yang 

mendapatkan kategori tinggi dengan persentase 3%, 12 orang siswa yang 

mendapatkan kategori sedang dengan persentase 34%, 21 orang siswa 

mendapatkan kategori rendah dengan persentase 60%, serta 1 orang siswa yang 

mendapatkan kriteria sangat rendah dengan persentase 3%.  

Hasil analisis deskriptif presentase seluruh responden tersebut dapat 

disajikan dalam bentuk grafik untuk melihat tingkat hasil presentase, yaitu di 

halaman berikut: 
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Selain hasil persentase responden secara keseluruhan diatas, berikut ini 

juga disajikan deskriptif presentase per indikator dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi kondisi awal minat studi lanjut ke SMK sebelum diberikan layanan 

informasi karier. 

Tabel 4.2 Hasil Persentase Per Indikator Minat Studi Lanjut ke SMK  

pada Kondisi Awal Siswa 

Indikator Persentase Kondisi Awal Kriteria 

Persepsi  54.06 % Sedang 

Perhatian 47.37% Rendah  

Kepercayaan 51.83% Sangat Rendah 

Keinginan 50.17% Sedang  

Tindakan  54.51% Sangat Rendah 

Berdasarkan tabel presentase per indikator skala minat studi lanjut ke 

SMK diatas terlihat bahwa aspek persepsi memiliki presentase 54.06% dengan 

kategori sedang, aspek perhatian memiliki persentase 47.37% dengan kategori 

rendah, aspek kepercayaan memiliki persentase 51.83% dengan kategori sangat 
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rendah, aspek keinginan memiliki persentase 50.17% dengan kriteria sedang, serta 

aspek tindakan memiliki persentase 54.51% dengan kategori sangat rendah.  

Selain disajikan dalam bentuk tabel, presentase skor per indikator minat 

studi lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Salem pada kondisi 

awal juga disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

 

Dari grafik seluruh aspek skala minat studi lanjut ke SMK diatas dapat 

diketahui bahwa kategori seluruh aspek minat studi lanjut ke SMK masih rendah 

sehingga perlu adanya tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan minat studi 

lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII B baik pada tiap responden maupun pada 

tiap indikator minat studi lanjut ke SMK. 
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4.1.2 Gambaran Minat Studi Lanjut ke SMK setelah Mendaptakan 

Layanan Informasi Karier 

Berdasarkan hasil diagnosis kondisi awal yang menunjukan bahwa minat 

studi lanjut ke SMK masih rendah maka peneliti bersama kolabolator  

memberikan tindakan kepada siswa kelas VIII B berupa layanan informasi karier. 

Pemberian layanan informasi karier menggunakan media visual sebagai alat 

bantu. Pemberian tindakan diberikan sebanyak dua siklus terhadap siswa kelas 

VIII B yang berjumlah 35 siswa. Teknik pelaksanaan layanan informasi karier 

tiap siklus terdiri dari perencanaan (Planning), tindakan (Action), pengamatan 

(Observation), refleksi (Reflection). Untuk mengetahui pelaksanaan layanan dan 

hasil dari layanan informasi karier pada minat studi lanjut ke SMK digunakan alat 

bantu berupa instrument skala minat studi lanjut dan observasi. Dari tahapan-

tahapan siklus 1 tersebut dapat dijelaskan secara jelas, sebagai berikut: 

4.1.2.1.1 Siklus I 

4.1.2.1.1.1.Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan diagnosis kondisi awal guru pembimbing peneliti bersama 

kolaborator merencanakan pemberian tindakan berupa layanan informasi karier 

pada siklus I dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil layanan 

klasikal khususnya layanan informasi karier . Adapun rencana pemberian tindakan 

tersebut, yaitu di halaman  berikut: 
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Tabel 4.3 Rencana Tindakan Siklus I 

Pertemuan Waktu  Kelas  Kegiatan 

Pertemuan 1 40 Menit VIII B  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan metode ceramah plus 

diskusi dan tugas 

 Menyiapkan materi layanan yaitu 

mengenal SMK 

 Menyiapkan media power point 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 2 40 Menit VIII B  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan metode ceramah plus 

diskusi  

 Menyiapkan materi layanan yaitu cara 

memilih program keahlian di SMK 

 Menyiapkan media power point 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 3 40 Menit VIII B  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan metode ceramah plus 

diskusi dan tugas 

 Menyiapkan materi layanan yaitu cara 

memilih SMK 

 Menyiapkan media power point 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 8 40 Menit VIII B  Post Test 1 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan skala minat studi lanjut ke 

SMK 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

 

4.1.2.1.1.2.Tindakan (Action) 

Pada tahapan ini, peneliti melaksanakan rencanan tindakan layanan 

informai karier sesuai prosedur dan perencanaan yang dilakukan oleh peneliti dan 

kolaborator sehingga penelitian tindakan dilaksanakan sebanyak empat kali 
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pertemuan setiap siklusnya, dengan tiga kali pertemuan materi layanan serta satu 

kali pertemuan pengisian evaluasi siklus I berupa skala minat studi lanjut ke 

SMK. Pelaksanaan tindakan secara keseluruhan sesuai rencana sebanyak 40 menit 

namun dalam pelaksanaannya waktu yang digunakan menyesuaikan situasi dan 

kondisi di lapangan bahkan melebihi waktu yang direncanakan. Secara lebih rinci 

pelaksanaan tindakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pertemuan 1 

Hari, Tanggal, Waktu : Sabtu, 8-12-2012 

Materi Layanan  : Mengenal SMK 

Tempat Layanan  : Ruang Kelas VIII B 

Kegiatan   : Peneliti berkolaborasi dengan guru BK SMP N 2 

Salem. Pemberian materi dengan menggunakan metode ceramah plus diskusi 

dan Tanya jawab serta menggunakan alat bantu pemberian layanan berupa 

power point. Materi yang diberikan pada pertemuan 1 yaitu tentang mengenal 

SMK. Sebelum materi diberikan, peneliti terlebih dahulu memberikan test 

pada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai SMK 

dan bagaimana pandangan siswa terhadap SMK. Materi mengenal SMK 

diberikan dengan tujuan untuk mengarahkan persepsi siswa terhadap SMK 

yang awalnya negative menjadi positif.   

2) Pertemuan 2 

Hari, Tanggal, Waktu : Selasa, 11-12-2012 

Materi Layanan  : Program Keahlian di SMK 

Tempat Layanan  : Ruang Kelas VIII B 
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Kegiatan   : Peneliti berkolaborasi dengan guru BK SMP N 2 

Salem. Pemberian materi dengan menggunakan metode ceramah plus diskusi 

dan tanya jawab. Kegiatan tersebut dilakukan diawal sebelum pemberian 

materi layanan. Pemberian materi layanan dengan menggunakan alat bantu 

pemberian layanan berupa power point. Pada pertemuan 2 ini, peneliti 

memberikan materi mengenai program keahlian di SMK ke-1. Alasan peneliti 

memberikan materi tentang program keahlian di SMK yaitu bertujuan agar 

siswa secara mendalam mengetahui jurusan-jurusan, bidang-bidang, serta 

program studi keahlian yang ada Di SMK. Siswa juga mengetahui jurusan-

jurusan yang ada di SMK serta mengetahui bagaimana sistem program 

keahlian yang ada di SMK.  Dengan siswa mengetahui program kehalian yang 

ada di SMK secara mendalam diharapkan dapat meningkatkan perhatian siswa 

terhadap mata pelajaran yang diminati, meningkatkan perhatian siswa 

terhadap infromasi-informasi tentang SMK.  

3) Pertemuan 3 

Hari, Tanggal, Waktu : Rabu, 12-12-2012 

Materi Layanan  : Program Keahlian di SMK 

Tempat Layanan  : Ruang Kelas VIII B 

Kegiatan   : Peneliti berkolaborasi dengan guru BK SMP N 2 

Salem. Pemberian materi dengan menggunakan metode ceramah plus diskusi 

dan tanya jawab mengenai materi yang diberikan, kegiatan tersebut dilakukan 

diawal sebelum pemberian materi layanan. Pemberian materi layanan dengan 

menggunakan alat bantu pemberian layanan berupa power point. Pada 
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pertemuan 3 ini, peneliti memberikan materi Program Keahlian di SMK ke-2. 

Tujuan pemberian materi tentang Program Keahlian di SMK ke-2 ini adalah 

untuk mengenalkan siwa pada program keahlian yang ada di SMK serta 

program kerja siswa tiap-tiap jurusan sehingga dapat membantu siswa yang 

berminat ke SMK namun minatnya belum tinggi maka dengan diberikannya 

materi Program Keahlian di SMK ke-2 dapat meningkatkan lagi diri siswa 

pada aspek ketertarikan atau keinginan siswa pada informasi-informasi 

tentang SMK, program keahlian di SMK serta program kerja siswa tiap-tiap 

jurusan. 

4) Pertemuan 4  

Hari, Tanggal, Waktu : Selasa, 18-12-2012 

Materi Layanan  : Aplikasi Instrumentasi (evaluasi siklus I) 

Tempat Layanan  : Ruang Kelas VIII B 

Kegiatan   : Pengisian skala minat studi lanjut ke SMK 

Kegiatan pengisian skala minat pada evaluasi siklus I berjalan lancar, siswa 

mengisi skala dengan penuh perhatian. Semua siswa hadir, dan tidak ada yang 

bolos sehingga pengisian evaluasi siklus I dilakukan oleh semua siswa. 

peneliti memantau dan mengontrol siswa untuk memudahkan siswa apabila 

ada yang bertanya atau siswa kurang memahami isi pernyataan tetapi tidak 

berani bertanya mengenai pernyataan pada skala minat. 

4.1.2.1.1.3.Pengamatan (Observation) 

Pengamatan (Observation) dalam penelitian ini dilakukan oleh guru 

pembingbing SMP N 2 Salem dengan menggunakan alat bantu berupa observasi. 
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Pengamatan dilakukan terhadap proses pelaksanaan layanan informasi karier yang 

mencakup siswa, guru pembingbing serta pelaksanaan layanan informasi karier 

sedangkan untuk mengetahui hasil layanan dapat digunakan alat bantu berupa 

skala minat studi lanjut siswa ke SMK. 

Hasil pengamatan terhadap siswa pada saat pemberian layanan informasi 

karier tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Siklus 1 pada Minat Studi Lanjut ke SMK 

Pertemuan  Indikator  Hasil Pencapaian Tiap Indikator 

Pertemuan 

1 

Persepsi  Siswa mengenal beberapa SMK yang ada di sekitar 

tempat tinggal dan tahu tujuan sekolah di SMK 

sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap 

SMK 

Pertemuan 

2 

Perhatian  Siswa sudah mulai bersikap fokus pada bidang-

bidang dan aspek-aspek yang berhubungan dengan 

SMK meski belum terlalu memahami lebih dalam 

Pertemuan 

3 

Perhatian  Memperhatikan program keahlian di SMK serta 

jurusan-jurusan yang ada di SMK dengan mencoba 

bertanya pada peneliti tentang program-program 

yang ada di SMK. 

Pertemuan 

4 

Aspek Minat 

Studi Lanjut ke 

SMK 

Ada perubahan pada tingkat minat studi lanjut 

siswa ke SMK pada siklus 1 

Sedangkan hasil pengamatan terhadap proses pelaksanaan layanan 

informasi karier terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan 

tahap penutupan. Ketiga tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Situasi Pelaksanaan Layanan Informasi Karier Siklus I 

Tahap 

Keg. Lay. 

Info 

Situasi Pelaksanaan Layanan Informasi Karier 

Lay. Info I Lay. Info II Lay. Info III 

Pembukaan   Situasi terasa canggung 

sewaktu guru 

pembimbing masuk kelas 

dan memulai kegiatan 

 Situasi cukup tenang 

 Suasanan dalam kelas 

masih sedikit 

canggung  

 Suasana 

sudah mulai 

mencair 
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layanan informasi karier. 

 Ada siswa yang telat dan 

masih diluar pada saat 

jam BK dimulai. 

 Pengantar antara kegiatan 

pembukaan dan kegiatan 

inti masih kurang 

tersampaikan peneliti 

 Siswa saling berebut pada 

saat pengisian daftar 

hadir 

 Masih ada beberapa 

siswa yang terlambat 

dan diluar kelas. 

 Siswa menjadi gaduh 

pada saat pengisian 

daftar hadir 

Inti  Siswa masih kurang 

memiliki pemahaman 

mengenai materi yang 

disampaikan. 

 Siswa masih pasif  

 Banyak siswa ramai 

 Ada siswa yang 

mengobrol 

 Siswa masih bingung saat 

diberikan tugas diskusi 

 Siswa masih pasif 

saat guru 

menyampaikan materi 

 Penyelsaian tugas 

diskusi tidak berjalan 

lancar karena siswa 

kurang memahami 

materi dan ada 

beberapa siswa yang 

mengobrol sendiri 

bahkan memusatkan 

perhatiannya keluar 

jendela. 

 Pada saat diskusi dan 

pemberian tugas, 

sebagian siswa 

mengobrol dan 

sebagain siswa 

padangannya ke luar 

jendela 

 Rasa ingin tahu siswa 

tentang materi yang 

disampakian masih 

kurang 

 Suasana 

sudah mulai 

aktif karena 

ada beberapa 

siswa yang 

mau bertanya 

dan mau 

memberikan 

argumennya 

mengenai 

materi dalam 

diskusi dan 

tugas 

 Siswa 

tertarik 

dengan 

pemberian 

materi 

layanan 

program 

kehalian di 

SMK 

 

Penutup   Tidak ada siswa yang 

memberikan kesimpulan 

dari materi yang 

disampaikan 

 Siswa kelihatan senang 

sekali waktu kegiatan 

diakhiri 

 

 Siswa memiliki 

gambaran materi 

yang disampaikan 

 

 Siswa 

memiliki 

pemahaman 

arah, maksud 

dan tujuan 

materi yang 

disampaikan 

 Ada siswa 

yang pulang 

terlebih 
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dahulu tanpa 

ijin sewaktu 

pengisian 

absen 

 

4.1.2.1.1.4 Refleksi (Reflection) 

Pada proses ini peneliti melakukan evaluasi terhadap keseluruhan 

pelaksanaan proses pemberian layanan informasi karier mulai dari keberhasilan, 

serta kendala yang dihadapi. Tahap ini sangat berguna untuk menentukan 

perencanaan pada siklus berikutnya. Beberapa evaluasi yang dilakukan peneliti 

berupa: 

1. Evaluasi proses 

Pelaksanaan layanan informasi karier pada siklus 1 dilaksanakan empat 

kali pertemuan, tiga kali pertemuan untuk pemberian materi layanan dan satu kali 

pertemuan untuk  evaluasi siklus I yaitu pengisian skala minat studi lanjut ke 

SMK. Proses pelaksanaan layanan informasi karier yang dilaksanakan peneliti 

bersama kolabolator pada siklus 1 berjalan lancar. Namun pelaksanaan layanan 

informasi karier selain berhasil karena berjalan lancar akan tetapi juga masih ada 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut disajikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. 6 Diagnosis Kelemahan Tindakan Layanan Informasi Karir 

Tahap Layanan 

Informasi Karier 

Tindakan Layanan Kurang 

Pendahuluan  1. Memberikan pengantar yang menjembatani antara kegiatan 

pendahuluan dengan kegiatan inti 

2. Pengisian absensi oleh siswa membuat suasana menjadi gaduh 

Inti  1. Kurang mengkondisikan kelas (siswa ngobrol sendiri dengan 

teman didekatnya, pandangan keluar jendela) 

2. Penugasan belum lancar 
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3. Diskusi belum berjalan lancar karena siswa masih banyak 

yang pasif 

Penutup  1. Siswa tidak ada yang menyimpulkan materi layanan 

2. Pada pertemuan ketiga siswa yang tidak fokus pada saat 

pemberian layanan karena siswa ingin segera pulang bahkan 

ada siswa yang pulang duluan tanpa ijin 

Selain keberhasilan dan kekurangan yang diperoleh dari pelaksanaan 

tindakan siklus 1, terdapat juga faktor yang menghambat dan mendukung jalannya 

pelaksanaan tindakan layanan siklus 1. Adapaun faktor penghambat tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

a) Kurangnya fasilitas yang mendukung jalannya pelaksanaan tindakan 

b) Kurang maksimalnya waktu pertemuan dengan siswa karena keterbatasan 

waktu penelitian bersamaan dengan waktu ujian sekolah class meetning dan 

liburan sekolah sehingga pelaksanaan tindakan layanan memanfaatkan waktu 

yang ada sesuai kesepakatan antara peneliti, siswa dan pihak sekolah bahwa 

pelaksanaan tindakan boleh dilaksanakan di luar jam sekolah. 

c) Kondisi kelas yang kurang terkondisikan 

d) Kurang maksimalnya observer dalam melakukan pengamatan karena observer 

tidak sepenuhnya sampai selesai mengikuti tindakan layanan. 

Namun faktor penghambat tersebut dapat diatasi dengan adanya kerjasama 

anatara peneliti dan guru BK SMP N 2 Salem serta siswa sehingga proses layanan 

berjalan lancar dari awal sampai akhir. 

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran proses 

pelaksanaan tindakan yaitu sebagai berikut: 

a) Pikah sekolah yang selalu memberikan kemudahan pada peneliti untuk 

melaksanakan tindakan layanan 
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b) Kesediaan guru Bimbingan dan Konseling yang bersedia menjadi pengamat 

pelaksanaan tindakan layanan siklus 1 

c) Kesedian siswa untuk mengikuti kegiatan tindakan 

Bedasarkan evaluasi proses pada siklus 1, peneliti menyusun rencana yang 

akan dilakukan pada siklus II. Pada pelaksanaan layanan informasi kareir, peneliti 

akan berusaha menciptakan suasanan layanan informasi karier yg efektif dan 

nyamana.  

2. Evaluasi hasil  

Proses pelaksanaan tindakan layanan berdampak pada hasil minat studi 

lanjut ke SMK pada siswa. Pemberian layanan informasi karier ternyata dapat 

meningkatkan minat studi lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 

Salem. Setelah diberikan tindakan layanan informasi karier pada siklus 1, terjadi 

perubahan pada minat studi lanjut siswa meskipun belum optimal karena masih 

ada indikator yang masih dalam kategori sedang. Beberapa responden dan 

indikator minat yang belum mencapai nilai rata-rata dapat dilihat pada gambaran 

minat studi lanjut ke SMK. 

Dari pelaksanaan layanan informasi karier selain diperoleh proses layanan 

juga diperoleh hasil layanan sebagai dampak dari proses layanan. Hasil layanan 

tersebut berupa minat studi lanjut ke SMK. Adapun hasil analisis deskriptif 

persentase pada siklus I dapat disajikan dalam bentuk tabel dihalaman berikut: 
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Tabel 4. 7 Hasil Persentase Minat Studi Lanjut ke SMK pada Responden  

setelah Mendapatkan Layanan Informasi Karier Siklus 1 

No Interval Persentase Frekuensi % Kriteria 

1 84%  %  100% 0 0% Sangat Tinggi 

2 68%  %  84% 18 51% Tinggi 

3 52%  %  68% 13 37% Sedang 

4 36%  %  52% 4 11% Rendah 

5 20%  %  36% 0 0% Sangat Rendah 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan persentase minat studi lanjut ke SMK 

di atas, dapat diketahui bahwa minat studi lanjut siswa ke SMK setelah diberikan 

tindakan berupa layanan informasi karier pada siklus 1 mengalami peningkatan. 

Hal tersebut dapat terlihat dari 35 siswa yang mengisi skala minat setelah 

diberikan tindakan layanan informasi karier secara keseluruhan diperoleh rata-rata 

64.18% dengan kriteria sedang. Dari analisis persentase siklus 1 tersebut 

diperoleh yaitu 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat tinggi dengan 

persentase 0%, 18 orang siswa yang mendapatkan kategori tinggi dengan 

persentase 51%, 13 orang siswa yang mendapatkan kategori sedang dengan 

persentase 37%, 4 orang siswa mendapatkan kategori rendah dengan persentase 

11%, serta 0 orang siswa yang mendapatkan kriteria sangat rendah dengan 

persentase 0%.  

Hasil deskriptif presentase minat studi lanjut ke SMK pada siswa atau 

seluruh responden tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik, yaitu pada 

halaman berikut: 
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Hasil analisis deskriptif presentase selain disajikan keseluruhan responden, 

tapi juga disajikan hasil analisis deskriptif presentase per indikator minat studi 

lanjut ke SMK dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Persentase Minat Studi Lanjut ke SMK Per Indikator pada 

Siklus 1 

Indikator Persentase Siklus 1 Kriteria 

Persepsi 70.86 % Tinggi  

Perhatian 62.91 % Sedang  

Kepercayaan 62.74 %  Sedang 

Keinginan 58.86 % Sedang 

Tindakan 65.89 % Sedang 

Berdasarkan tabel persentase diatas, dapat diketahui bahwa aspek persepsi 

memiliki presentase 70.86% dengan kategori tinggi, aspek perhatian memiliki 

persentase 62.91% dengan kategori sedang, aspek kepercayaan memiliki 

persentase 62.73% dengan kategori sedang, aspek keinginan memiliki persentase 

58.86% dengan kriteria sedang, serta aspek tindakan memiliki persentase 65.89% 

dengan kategori sedang.  

0%

20%

40%

60%

Sangat Tinggi Tinggi Sedang RendahSangat Rendah

PERSENTASE SIKLUS 1

PERSENTASE SIKLUS 1

Gambar 4.3 Grafik Responden pada Siklus I 
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Selain disajikan dalam bentuk tabel, untuk memudahkan mengetahui 

peningkatan indikator minat studi lanjut ke SMK juga sajikan dalam bentuk grafik 

di halaman berikut: 

  

 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan pada indikator 

minat studi lanjut ke SMK. Terutama pada indikator persepsi yang mengalami 

peningkatan yang tinggi sehingga memiliki kategori tinggi sedangkan empat 

indikator lainnya perlu ditingkatkan lagi melalui perbaikan tindakan. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan peneliti bersama kolaborator yang 

meliputi evaluasi proses berupa pengamatan dan evaluasi hasil berupa skala minat 

studi lanjut ke SMK pada siklus 1 diketahui bahwa kekurangan yang terjadi 

selama proses dan hasil pelaksanaan kegiatan layanan informasi karier terletak 

pada peneliti dalam setiap tahapan kegiatan layanan informasi karier serta kurang 

maksimalnya pengendalian kondisi kelas pada saat proses kegiatan layanan 

informasi karier. Dengan demikian diperlukan adanya tindakan siklus II dengan 

0.00
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40.00

60.00

80.00

70.86 62.91 62.74 58.86 65.89

Siklus 1

Persepsi

Perhatian

Kepercayaan

Keinginan

Tindakan

Gambar 4.4 Grafik Hasil Presentase Per Indikator Minat Studi Lanjut  

ke SMK pada Siklus 1 
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menciptakan suasana yang efektif dan nyaman pada saat pelaksanaan tindakan 

layanan informasi karier.  

Hasil presentase menunjukan adanya berupahan hasil presentase antara 

kondisi awal dengan siklus 1. Dari kondisi awal dengan tingkat rata-rata minat 

sebesar 51.81% dengan kategori rendah, menjadi 64.24% dengan kategori sedang 

pada siklus 1. Sehingga pada siklus 1 layanan informasi karier berhasil menaikan 

minat studi lanjut ke SMK sebesar 12.43%. Namun hasil analisis prosentase per 

indikator diperoleh gambaran bahwa hanya indikator persepsi yang mengalami 

peningkatan presentase menjadi kategori tinggi dengan peningkatan sebesar 

16.8% itu artinya masih terdapat empat indikator lagi yang perlu ditingkatkan lagi 

pada siklus berikutnya. 

 

4.1.2.1.2 Siklus II 

Hasil refleksi pada siklus 1 ditemukan adanya beberpa hal yang belum 

maksimal yang dijalankan oleh peneliti dalam melaksanakan perannya pada setiap 

tahapan kegiatan tindakan. Hal-hal yang kurang tersebut sekaligus menjadi 

rekomendasi perbaikan pada pelaksanaan tindakan layanan pada siklus II.  Hasil 

perbaikan pelaksanaan tindakan  pada siklus II dapat dilihat pada proses hasil 

pelaksanaan kegiatan layanan informasi karier yang meliputi tahap perencanaan 

(Planning), tindakan (Action), pengamatan (Observation), refleksi (Reflection). 

Sedangkan hasil dari proses kegiatan layanan informasi karier dapat dilihat pada 

hasil presentase skala minat studi lanjut ke SMK. Secara jelas hasil perbaikan 

siklus II tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: 
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4.1.2.3.1.1.Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan diagnosis refleksi pada siklus 1, kemudian guru pembimbing 

peneliti bersama kolaborator merencanakan tindakan perbaikan pada sikus II. 

Adapun rencana perbaikan tersebut, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Rencana Tindakan Siklus 2 

Pertemuan Waktu  Kelas  Kegiatan 

Pertemuan 5 40 Menit VIII B  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan media visual berupa gambar 

kegiatan kerja siswa lulusan SMK dan 

kegiatan di Perguruan Tinggi bagi siswa 

lulusan SMK 

 Menyiapkan metode ceramah plus 

diskusi dan tugas 

 Menyiapkan materi layanan yaitu 

prospek karier di SMK 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan power point 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 6 40 Menit VIII B  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan media visual berupa gambar 

kegiatan-kegiatan siswa SMK  

 Menyiapkan metode ceramah plus 

diskusi  

 Menyiapkan materi layanan yaitu cara 

memilih program keahlian di SMK 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan power point 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 7 40 Menit VIII B  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan media visual berupa gambar 

SMK yang ada disekitar tempat tinggal  

 Menyiapkan metode ceramah plus 

diskusi dan tugas 

 Menyiapkan materi layanan yaitu cara 

memilih SMK 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan power point 
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 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 8 40 Menit VIII B  Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan skala minat studi lanjut ke 

SMK 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Selain perencanaan tabel diatas, peneliti juga melakukan perencanaan 

dengan perbaikan pada kondisi kelas dengan mengubah posisi tempat duduk siswa 

sesuai nomor urut sehingga mengurangi hal-hal yang memicu kekurang efektifan 

pelaksanaan layanan, serta memudahkan peneliti bersama kolabolator mengontrol 

siswa saat pemberian layanan serta memantau perkembangan minat studi lanjut ke 

SMK pada siswa. Disamping itu, peneliti juga memperbaiki pengisian daftar hadir 

siswa dengan diisi oleh peneliti diawal kegiatan. 

4.1.2.3.1.2.Tindakan (Action) 

Tindakan atau pelaksanaan layanan informasi karier siklus 2 dilaksanakan 

dengan 4 kali pertemuan dengan ketentuan 3 kali pertemuan untuk pemberian 

materi dan 1 pertemuan untuk pengisian skala minat studi lanjut ke SMK. 

Pertemuan diadakan setiap minggu dengan dua kali pertemuan sesuai kesepakatan 

antara guru pembimbing peneliti dengan siswa. Diawal pelaksanaan tindakan, 

peneliti mengubah posisi tempat duduk sesuai nomor urut serta mengisi daftar 

hadir siswa oleh peneliti. Pelaksanaan tindakan secara keseluruhan sesuai rencana 

sebanyak 40 menit namun dalam pelaksanaannya waktu yang digunakan 

menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan bahkan melebihi waktu yang 

direncanakan. Secara jelas pertemuan setiap minggu tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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1) Pertemuan 5 

Hari, Tanggal, Waktu : Rabu,19-12-2012 

Materi Layanan  : Prospek Karier SMK 

Tempat Layanan  : Ruang Kelas VIII B 

Kegiatan   : Peneliti berkolaborasi dengan guru BK SMP N 2 

Salem. Pemberian materi dengan menggunakan metode ceramah plus diskusi. 

Diawal pemberian materi layanan peneliti memberikan tugas mengenai materi 

yang disampaikan kemudian hasilnya dilakukan diskusi dengan siswa lain 

dalam kelas. Pemberian materi layanan dengan menggunakan media visual 

berupa kegiatan-kegiatan kerja sesuai bidangnya bagi siswa lulusan SMK dan 

kegiatan di Perguruan Tinggi bagi siswa lulusan SMK yang masuk Perguruan 

Tinggi sebagai alat bantu pemberian layanan. Materi yang diberikan pada 

pertemuan 5 yaitu tentang prospek karier SMK. Pemberian materi prospek 

karier SMK diberikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih dalam 

dan lebih jelas lagi tentang arah dan tujuan masa depan dari sekolah di SMK 

kepada siswa.   

2) Pertemuan 6 

Hari, Tanggal, Waktu : Selasa, 25-12-2012 

Materi Layanan : Pengenalan Kriteria Pemilihan Program Keahlian 

di SMK 

Tempat Layanan  : Ruang Kelas VIII B 

Kegiatan   : Peneliti berkolaborasi dengan guru BK SMP N 2 

Salem. Pemberian materi dengan menggunakan metode ceramah plus diskusi 
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Diawal pemberian materi layanan peneliti memberikan tugas mengenai materi 

yang disampaikan kemudian hasilnya dilakukan diskusi dengan siswa lain 

dalam kelas. Pemberian layanan dengan menggunakan media visual berupa 

kegiatan-kegiatan siswa SMK di sekolah sesuai dengan bidangnya atau 

program kejuruannya sebagai alat bantu pemberian layanan. Pada pertemuan 6 

ini, guru pembimbing peneliti memberikan materi mengenai cara memilih 

program keahlian di SMK yang memberikan gambaran mengenai kriteria 

memilih program di SMK yang disesuaikan cita-cita, bakat, dan minat. 

Sehingga dari hal tersebut semakin meningkatkan kepercayaan siswa untuk 

memilih SMK sebagai studi lanjut. 

3) Pertemuan   : 7 

Hari, Tanggal, Waktu : Rabu, 26-12-2012 

Materi Layanan  : Pengenalan Kriteria Memilih SMK 

Tempat Layanan  : Ruang Kelas VIII B 

Kegiatan   : Peneliti berkolaborasi dengan guru BK SMP N 2 

Salem. Pemberian materi dengan menggunakan metode ceramah plus diskusi. 

Diawal pemberian materi layanan peneliti memberikan tugas mengenai materi 

yang disampaikan kemudian hasilnya dilakukan diskusi dengan siswa lain 

dalam kelas. Pemberian layanan dengan menggunakan media visual sebagai 

alat bantu pemberian layanan. Pada pertemuan ke-7 ini, guru pembimbing 

peneliti memberikan materi cara memilih SMK. Materi cara memilih SMK 

memberikan pemaparan pada siswa tentang beberapa SMK favorite yang ada 

di daerah sekitar tempat tinggal, tentang criteria-kriteria SMK favorite yang 
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ada di daerah sekitar tempat tinggal, serta cara memilih SMK yang tepat. 

Sehingga memantapakn dan meyakinkan siswa untuk merencanakan dan 

menentukan SMK yang tepat buat studi lanjut setelah lulus SMP. 

4) Pertemuan   : 8 

Hari, Tanggal, Waktu : Kamis, 3-1-2013 

Materi Layanan  : Aplikasi Instrumentasi (evaluasi siklus II) 

Tempat Layanan  : Ruang Kelas VIII B 

Kegiatan   : Pengisian skala minat studi lanjut ke SMK berjalan 

lancar dan tertib. Semua siswa hadir saat pengisian evaluasi siklus II. Siswa 

mengisi setiap item dalam skala minat studi lanjut ke SMK tanpa ada yang 

tetinggal dan bagi yang kurang memahami item pernyataan kemudian 

menanyakan pada peneliti.  Pada saat siswa melakukan pengisian skala minat 

studi lanjut ke SMK, peneliti memantau satu persatu siswa serta meminta 

siswa mengecek ulang skala minat studi lanjut ke SMK untuk menghindari 

item-item pernyataan yang belum terisi bahkan pada saat pengumpulan skala 

minat studi lanjut ke SMK peneliti mengecek kembali skala. Sehingga dari 

kefektifan tersebut menghindari kekurang efektifan pengisian skala minat 

studi lanjut ke SMK. 

4.1.2.3.1.3.Pengamatan (Observation) 

Pengamatan (Observation) dalam penelitian ini dilakukan oleh secara 

kolaborator antara guru pembimbing peneliti dengan guru bimbingan dan 

konseling SMP N 2 Salem dengan menggunakan alat bantu berupa observasi. 

Pengamatan dilakukan terhadap proses pelaksanaan layanan informasi karier yang 
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mencakup siswa, guru pembingbing peneliti serta pelaksanaan layanan informasi 

karier sedangkan untuk mengetahui hasil layanan dapat digunakan alat bantu 

berupa skala minat studi lanjut siswa ke SMK. 

Hasil pengamatan terhadap siswa pada saat pemberian layanan informasi 

karier tersebut dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Pengamatan Terhadap Siswa pada Siklus 2 

Pertemuan  Indikator  Hasil Pencapaian Tiap Indikator 

Pertemuan 

5 

Kepercayaan   Terlihat di wajah siswa adanya keyakinan yang kuat 

untuk memilih SMK sebagai studi lanjut setelah 

lulus SMP. 

Pertemuan 

6 

Keinginan  Ada keinginan masuk SMK dengan mencoba 

mencari tahu kepada guru bimbingan dan konseling 

mengenai cita-cita,bakat, dan minat yang dimiliki 

sekarang. 

Pertemuan 

7 

Tindakan   Siswa mencoba mempertimbangkan pilihan untuk 

menentukan SMK yang akan dipilih sebagai studi 

lanjut 

Pertemuan 

8 

Aspek Minat 

Studi Lanjut 

ke SMK 

Adanya perubahan yang signifikan pada tingkat 

minat studi lanjut ke SMK antara kondisi awal, 

siklus I, dan siklus II 

Sedangkan hasil pengamatan terhadap proses pelaksanaan layanan 

informasi karier terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan 

tahap penutupan. Ketiga tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Situasi Pelaksanaan Layanan Informasi Karier Siklus II 

Tahap 

Kegiatan 

Lay. Info 

Situasi Pelaksanaan Layanan Informasi Karier 

Lay. Info I Lay. Info II Lay. Info III 

Pembukaan   Situasi dan kondisi di 

kelas sudah mencair 

dan terdapat keakraban 

antara peneliti dan 

siswa 

 Tidak ada siswa yang 

diluar 

Adanya pengantar 

yang 

menjembatani 

antara kegiatan 

pembukaan dan 

kegiatan inti oleh 

peneliti membuat 

Pengantar yang 

diberikan oelh 

peneliti membuat 

siswa antusias dan 

sungguh-sungguh 

mengikuti 

kegiatan layanan 
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 Peneliti sudah mulai 

sedikit memberikan 

pengantar yang 

menjembatani antara 

kegiatan pembukaan 

dan kegiatan inti 

 

suasana tidak 

tegang dan 

menjalin 

keakraban antara 

peneliti dengan 

siswa 

informasi karier 

yang 

dilaksanakan. 

Inti Pembahasan materi 

lebih mendalam yang 

didahului dengan 

pemberian tugas pada 

siswa kemudian 

hasilnya di diskusikan 

bersama setelah itu 

peneliti memamparkan 

materi layanan. 

Pembahasan 

materi lebih 

mendalam yang 

didahului dengan 

pemberian tugas 

pada siswa 

kemudian hasilnya 

di diskusikan 

bersama setelah itu 

peneliti 

memamparkan 

materi layanan. 

 Siswa aktif 

dengan teman 

kelompok 

membahas materi 

yang disampaikan 

oleh peneliti 

 Siswa antusias 

dengan materi 

yang disampikan 

Penutup  Beberapa orang siswa 

mengungkapkan 

kesimpulan dengan 

penuh percaya diri dari 

materi yang 

disampaikan dan yang 

dibahas dalam diskusi 

Adanya 

ketertarikan lebih 

mendalam pada diri 

siswa mengenai 

materi  yang 

disampaikan 

sehingga 

memunculkan 

minat dan 

kesemangat siswa 

untuk bisa masuk 

SMK. 

Siswa tidak ragu 

mengungkapkan 

keinginannya 

untuk masuk SMK 

berdasarkan 

pemahaman yang 

diperolehnya, hal 

tersebut dapat 

dilihat dari 

ungkapan sebagian 

siswa saat 

diberikan evaluasi 

pada minatnya. 

 

4.1.2.3.1.4.Refleksi (Reflection) 

Pada proses ini peneliti melakukan refleksi berupa evaluasi terhadap 

keseluruhan proses dan hasil pelaksanaan pemberian layanan informasi karier. 

Evaluasi dilakukan melalui evaluasi proses dan evaluasi hasil. Adapun penjelasan 

dari kedua evaluasi tersebut dapat dijelaskan dibawah ini: 

1. Evaluasi Proses 
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Pada evaluasi proses ini, peneliti bersama kolabolator melalukan evaluasi 

proses secara keseluruhan mulai dari keberhasilan, kekurangan, faktor 

penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan layanan informasi karier.  

Keberhasilan proses pelaksanaan layanan informasi karier pada siklus II 

terlihat pada kelancaran pelaksanaan layanan informasi karier yang berjalan 

dengan baik dan efektif. Selain keberhasilan dan kekurangan yang diperoleh dari 

pelaksanaan tindakan siklus II, terdapat juga faktor yang menghambat dan 

mendukung jalannya pelaksanaan tindakan layanan siklus II. Adapaun faktor 

penghambat tersebut yaitu sebagai berikut: 

a) Kurangnya fasilitas yang mendukung jalannya pelaksanaan tindakan sehingga 

pemberian layanan kurang maksimal. Namun hal tersebut tidak mengurangi 

kefektifan pelaksanaan layanan. 

b) Waktu untuk pertemuan dengan siswa sangat terbatas karena jadwal penelitian 

bersamaan dengan waktu liburan sekolah namun hal tersebut teratasi dengan 

kesepakatan anatara pihak sekolah, peneliti dan siswa dalam proses 

pelaksanaan layanan. 

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran proses 

pelaksanaan tindakan yaitu sebagai berikut: 

a) Pikah sekolah yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran pada 

peneliti untuk melaksanakan tindakan layanan 

b) Kesediaan guru Bimbingan dan Konseling yang bersedia menjadi pengamat 

pelaksanaan tindakan layanan siklus II 

c) Kesedian siswa untuk mengikuti kegiatan tindakan 
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2. Evaluasi hasil  

 Pada evaluasi hasil ini menunjukan adanya perubahan yang diperoleh pada 

tingkat minat studi lanjut ke SMK seteh diberikan tindakan layanan informasi 

karier siklus II. Perubahan tingkat minat studi lanjut ke SMK tersebut berdampak 

pada responden secara keseluruhan dan indikator minat studi lanjut ke SMK. 

Perubahan minat studi lanjut ke SMK tersebut dapat dilihat pada gambaran minat 

studi lanjut ke SMK. 

Dari pelaksanaan layanan informasi karier selain diperoleh proses layanan 

juga diperoleh hasil layanan sebagai dampak dari proses layanan. Hasil layanan 

tersebut berupa minat studi lanjut ke SMK. Adapun hasil analisis deskriptif 

persentase pada siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 Hasil Persentase Responden  Setelah Mendapatkan Layanan 

Informasi Karier Pada Siklus II 

No Interval Persentase Frekuensi % Kriteria 

1 84%  %  100% 1 3% Sangat Tinggi 

2 68%  %  84% 31 89% Tinggi 

3 52%  %  68% 3 9% Sedang 

4 36%  %  52% 0 0% Rendah 

5 20%  %  36% 0 0% Sangat Rendah 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan skala minat di atas, dapat diketahui 

bahwa minat studi lanjut siswa ke SMK setelah diberikan tindakan berupa layanan 

informasi karier pada siklus II mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat 

dari 35 siswa yang mengisi skala minat setelah diberikan tindakan layanan 

informasi karier secara keseluruhan diperoleh rata-rata 75.05% dengan kriteria 

tinggi. Rata-rata tersebut diperoleh dari 1 siswa yang memiliki persentase 3% 

dengan kategori sangat tinggi, 31 orang siswa yang memiliki presentase 89% 
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dengan kategori tinggi, 3 orang siswa yang memiliki presentase 9% dengan 

kategori sedang, 0 orang siswa mendapatkan memiliki presentase 0% dengan 

kategori rendah, serta 0 orang siswa yang memiliki persentase 0% dengan kriteria 

sangat rendah. 

Hasil deskriptif presentase pada siklus II diatas, dapat disajikan dalam 

bentuk grafik untuk memudahkan melihat tingkatan frekuensi seluruh responden 

minat studi lanjut ke SMK, yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Grafik Presentase Seluruh Responden Minat Studi Lanjut  

ke SMK pada Siklus II 

Hasil analisis deskriptif presentase minat studi lanjut ke SMK selain 

menganalisis pada seluruh responden tetapi juga menganalisis per indikator minat 

studi lanjut ke SMK yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi per 

indikator minat studi lanjut ke SMK pada siklus II setelah diberikan layanan 

informasi karier, yaitu pada halaman berikut: 
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Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Evaluasi Siklus II 

Hasil Persentase Skor Per Indikator pada Siklus II 

Indikator Persentase Siklus II Kriteria 

Persepsi 76.61 % Tinggi  

Perhatian 73.09 % Tinggi 

Kepercayaan 73.89 %  Tinggi 

Keinginan 74.57% Tinggi 

Tindakan 78.74% Tinggi 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa aspek persepsi memiliki 

presentase 76.61% dengan kategori tinggi, aspek perhatian memiliki persentase 

73.09% dengan kategori tinggi, aspek kepercayaan memiliki persentase 73.89% 

dengan kategori tinggi, aspek keinginan memiliki persentase 74.57% dengan 

kriteria tinggi, serta aspek tindakan memiliki persentase 78.74% dengan kategori 

tinggi. Pada siklus II, hasil analisis prosentase diperoleh menggambarkan bahwa 

terjadi perubahan tingkat minat studi lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 2 Salem. 

Selain penjelasan dalam bentuk tabel, untuk memudahkan mengetahui 

beberapa indikator minat studi lanjut ke SMK yang perlu ditingkatkan lagi maka 

hasil presentase per indikator  juga dijelaskan dalam bentuk grafik dibawah ini: 
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Pemberian layanan informasi karier setelah dilakukan perbaikan pada 

siklus II ternyata dapat meningkatkan minat studi lanjut ke SMK pada siswa kelas 

VIII B SMP Negeri 2 Salem secara signifikan. Keberhasilan yang diperoleh pada 

siklus II ini, dapat terlihat pada hasil presentase minat studi lanjut siswa ke SMK 

yang mengalami peningkatan dari siklus 1 dengan rata-rata persentase 62.24% 

dengan kategori sedang, menjadi 75.03% dengan kategori tinggi pada siklus II. 

Dengan demikian pada siklus II presentase minat studi lanjut ke SMK terjadi 

peningkatan sebesar 12.79%. 

 

4.1.3 Gambaran Perbedaan Minat Studi Lanjut ke SMK pada Siswa di 

Kondisi Awal dan Setelah Mendapatkan Layanan Informasi Karier 

Mengacu pada tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran minat studi 

lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Salem setelah mendapatkan 

layanan informasi karier. Maka akan dipaparkan mengenai gambaran minat studi 

lanjut ke SMK pada kondisi awal sebelum diberikan tindakan layanan informasi 

karier, siklus I dan siklus II setelah diberikan tindakan layanan informasi karier, 

serta dijelaskan pula bagaimana peningkatan minat studi lanjut ke SMK dari 

kategori rendah sampai pada kategori tinggi. Hal tersebut secara rinci dapat 

dijelaskan pada halaman berikut: 
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Tabel 4.14 Hasil Presentase Minat Studi Lanjut ke SMK pada Responden 

Kondisi Awal dan Setelah Mendapatkan Layanan Informasi Karier Siklus 1 

No Interval Krit Frek 

Kondisi 

Awal 

% 

Kondisi 

Awal 

 

Frek 

Siklus 

I 

% 

Siklus 

I 

 

Skor 

Peningkatan 

1 84% % 100% ST 0 0% 0 0% 0% 

2 68% %  84% T 1 3% 18 51% 48% 

3 52% %  68% S 12 34% 13 37% 3% 

4 36% %  52% R 21 60% 4 11% -49% 

5 20% %  36% SR 1 3% 0 0% -3% 

Keterangan: ST : Sangat Tinggi  R : Rendah 

T : Tinggi   SR : Sangat Rendah 

S : Sedang 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan 

presentase minat studi lanjut ke SMK antara kondisi awal dengan siklus 

I.Pertama, Perubahan tersebut telihat pada interval kurang dari atau sama dengan 

100% dengan kriteria tinggi tidak terjadi perubahan karena kondisi awal dan 

siklus I memiliki frekuensi 0 dengan presentase 0%. Kedua, terjadi perubahan 

pada interval kurang atau sama dengan 84% dengan kategori tinggi yang pada 

kondisi awal memiliki frekuensi 1 kemudian setelah tindakan siklus 1 mengalami 

peningkatan frekuensi menjadi 18 dengan presentase 51%, hal tersebut 

menunjukan terjadinya peningkatan sebesar 48% pada kriteria tinggi. ketiga, pada 

interval kurang dari atau sama dengan 68% dengan kriteria sedang, pada kondisi 

awal memiliki frekuensi 12 dengan presentase 34% kemudian setelah tindakan 

siklus 1 terjadi peningkatan frekuensi menjadi 13 dengan presentase 37%. Dengan 

demikian kriteria sedang mengalami peningkatan skor presentase sebesar 3%. 

Keempat, interval kurang dari atau sama dengan 52 dengan kriteria tinggi pada 

kondisi awal memiliki frekuensi 21 dengan presentase 60% kemudian setelah 
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diberikan tindakan siklus I maka mengalami peningkatan dengan berkurangnya 

kriteria rendah dengan memiliki frekuensi 4 dengan presentase 11%. Dengan 

demikian krietria rendah mengalami peningkatan dengan berkurangnya presentase 

sebesar 49%. Kelima, interval kurang dari atau sama dengan 36% dengan kriteria 

sangat rendah, pada kondisi awal memiliki frekuensi 1 dengan presentase 3% 

kemudian setelah diberikan tindakan siklus I mengalami perubaha frekuensi 0 

dengan presentase 0%. Dengan demikian kriteria sangat rendah mengalami 

peningkatan dengan berkurangnya kriteria sangat rendah sebesar 3%. 

Disamping distribusi frekuensi presentase keseluruhan responden pada 

kondisi awal dan setelah tindakan siklus I diatas, dibawah ini juga terdapat tabel 

presentase per responden dengan perbedaan presentase setelah tindakan siklus I 

dan setelah tindakan siklus II. Secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Presentase Minat Studi Lanjut ke SMK pada Responden 

Setelah Tindakan Layanan Informasi Karier Siklus I  dan Siklus 2 

No Interval Krit Frek 

Siklus 

I 

% 

Siklus 

I 

 

Frek 

Siklus 

2 

% 

Siklus 

2 

Skor 

Peningkatan 

1 84% % 100% ST 0 0% 1 3% 3% 

2 68% %  84% T 18 51% 31 89% 38% 

3 52% %  68% S 13 37% 3 9% -28% 

4 36% %  52% R 4 11% 0 0% -11% 

5 20% %  36% SR 0 0% 0 0% 0% 

Keterangan: ST : Sangat Tinggi  R : Rendah 

T : Tinggi   SR : Sangat Rendah 

S : Sedang 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan yang 

signifikan pada presentase minat studi lanjut ke SMK antara siklus I dan siklus I. 

Pertama, Perubahan tersebut telihat pada interval kurang dari atau sama dengan 
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100% dengan kategori sangat tinggi meliki frekuensi sebesar siklus I memiliki 

frekuensi 0 dengan presentase 0% kemudian setelah siklus II frekuensi meningkat 

menjadi 1 dengan presentase 3%. Dengan demikian terjadi peningkatan pada 

kriteria sangat tinggi dengan presentase 3%.  Kedua, terjadi perubahan pada 

interval kurang atau sama dengan 84% dengan kategori tinggi yang pada siklus I 

memiliki frekuensi 18 dengan presentase 51%, kemudian setelah tindakan siklus 

II mengalami peningkatan frekuensi menjadi 31dengan presentase 89%, hal 

tersebut menunjukan terjadinya peningkatan sebesar 38% pada kriteria tinggi. 

ketiga, pada interval kurang dari atau sama dengan 68% dengan kriteria sedang, 

pada siklus I memiliki frekuensi 13 dengan presentase 37% kemudian setelah 

tindakan siklus II terjadi peningkatan dengan berkurangnya frekuensi menjadi 3 

dengan presentase 9%. Dengan demikian kriteria sedang mengalami peningkatan 

dengan berkurangnya skor presentase sebesar 3%. Keempat, interval kurang dari 

atau sama dengan 52 dengan kriteria tinggi pada siklus I memiliki frekuensi 4 

dengan presentase 11% kemudian setelah diberikan tindakan siklus II maka 

mengalami peningkatan dengan berkurangnya kriteria rendah dengan memiliki 

frekuensi 0 dengan presentase 0%. Dengan demikian krietria rendah mengalami 

peningkatan dengan berkurangnya skor presentase sebesar 11%. Kelima, interval 

kurang dari atau sama dengan 36% dengan kriteria sangat rendah tidak mengalami 

perubahan karena pada siklus I dan siklus II sama-sama memiliki frekuensi 0 

dengan kriteria 0%. 

Selain gambaran presentase keseluruhan responden antara kondisi awal 

dengan siklus I, antara siklus I dan siklus II diatas , terdapat juga gambaran hasil 
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presentase per indikator minat studi lanjut ke SMK pada kondisi awal sebelum 

(evaluasi kondisi awal) dan setelah mendapatkan layanan informasi karier 

(evaluasi siklus I). Hal tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel di halaman 

berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Presentsae Skor Indikator Minat Studi Lanjut ke SMK 

Kondisi Awal dan setelah Mendapatkan  Layanan Informasi Karier Siklus I 

Indikator  Kondisi 

Awal 

Kriteria  Siklus I Kriteria   Skor 

Peningkatan 

Persepsi 54.06% S 70.86% T 16.80% 

Perhatian 47.37% R 62.91% S 15.54% 

Kepercayaan 51.83% R 62.74% S 10.91% 

Keinginan 50.17% R 58.86% S 8.69% 

Tindakan 54.51% S 65.89% S 11.37% 

Keterangan: ST : Sangat Tinggi  R : Rendah 

T : Tinggi   SR : Sangat Rendah 

S : Sedang 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil 

presentase minat studi lanjut ke SMK antara kondisi awal dengan tindakan siklus 

I. Peningkatan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: kodisi awal presentase 

indikator persepsi 54.06% dengan kategori sedang, setelah siklus I presentase 

menjadi 70.86%  dengan kategori tinggi. Dengan demikian terjadi peningkatan 

presentase sebesar 16.80% pada indikator persepsi. Kodisi awal presentase 

indikator perhatian 47.37% dengan kategori rendah, setelah siklus I presentase 

menjadi 62.91% dengan kategori sedang. Dengan demikian terjadi peningkatan 

presentase sebesar 15.54% pada indikator perhatian. Kodisi awal presentase 

indikator kepercayaan 51.83% dengan kategori rendah, setelah siklus I presentase 

menjadi 62.74% dengan kategori sedang. Dengan demikian terjadi peningkatan 

presentase sebesar 10.91% pada indikator kepercayaan. Kodisi awal presentase 
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indikator keinginan 50.17% dengan kategori rendah, setelah siklus I presentase 

menjadi 58.86% dengan kategori sedang. Dengan demikian terjadi peningkatan 

presentase sebesar 8.69% pada indikator keinginan. Kodisi awal presentase 

indikator tindakan 54.51% dengan kategori rendah, setelah siklus I presentase 

menjadi 65.89% dengan kategori sedang. Dengan demikian terjadi peningkatan 

presentase sebesar 11.37% pada indikator tindakan. 

Hasil deskriptif presentase minat studi lanjut ke SMK diatas dapat 

disajikan dalam bentuk grafik untuk memudahkan membaca perbedaan hasil 

presentase dari kondisi awal ke  evaluasi siklus I, yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7 Grafik Perbandigan Per Indikator Minat Studi Lanjut ke SMK  

Pada Kondisi Awal dan Siklus I 

Selain hasil presentase indikator antara kondisi awal dengan siklus I 

diatas, dibawah ini juga dipaparkan hasil presentase per indikator siklus I dan 

siklus II pada halaman berikut: 
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Tabel 4.17 Hasil Presentsae Skor Per Indikator Minat Studi Lanjut ke SMK 

setelah Mendapatkan  Layanan Informasi Karier Siklus I dan Siklus II  

Indikator  Siklus I Krit Siklus II Krit  Skor Peningkatan 

Persepsi 70.86 % T 76.61 % T 5.75 % 

Perhatian 62.91 % S 73.09 % T 10.17 % 

Kepercayaan 62.74 % S 73.89 % T 11.14 % 

Keinginan 58.86 % S 74.57 % T 15.71 % 

Tindakan 65.89 % S 78.74 % T 12.86 % 

Keterangan: ST : Sangat Tinggi  R : Rendah 

T : Tinggi   SR : Sangat Rendah 

S : Sedang 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan pada hasil presentase per indikator minat studi lanjut ke SMK antara 

setelah tindakan siklus I dengan tindakan siklus II. Peningkatan presentase per 

indikator tersebut yaitu indikator persepsi pada tindakan siklus I memiliki 

presentase 70.86% dengan kategori tinggi, kemudian setelah tindakan siklus II 

presentase menjadi 76.61%  dengan kategori tinggi. Dengan demikian terjadi 

peningkatan presentase sebesar 5.75% pada indikator persepsi. Indikator perhatian 

pada tindakan siklus I memiliki presentase 62.91% dengan kategori sedang, 

setelah tindakan siklus II presentase menjadi 73.09% dengan kategori tinggi. 

Dengan demikian terjadi peningkatan pada indikator perhatian dengan presentase 

sebesar 10.17%. . Indikator kepercayaan pada tindakan siklus I memiliki 

presentase 62.74% dengan kategori sedang, kemudian setelah tindakan siklus II 

presentase menjadi 73.89% dengan tinggi. Dengan demikian terjadi peningkatan 

presentase sebesar 11.14% pada indikator kepercayaan. Indikator keinginan pada 

tindakan siklus I memiliki presentase 58.86% dengan kategori sedang, kemudian 

tindakan siklus II presentase menjadi 74.57 % dengan kategori tinggi. Dengan 

demikian terjadi peningkatan presentase sebesar 15.71% pada indikator keinginan. 
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Indikator tindakan pada tindakan siklus I memiliki presentase 65.89% dengan 

kategori sedang, kemudian setelah tindakan siklus II presentase menjadi 78.74% 

dengan kategori tinggi. Dengan demikian terjadi peningkatan presentase sebesar 

12.86% pada indikator tindakan. 

Hasil deskriptif presentase minat studi lanjut ke SMK diatas dapat 

disajikan dalam bentuk grafik untuk memudahkan membaca perbedaan hasil 

presentase dari evaluasi siklus I ke  evaluasi siklus II, yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Grafik Perbandingan Per Indikator Minat Studi Lanjut ke SMK 

Evaluasi Siklus I dan Evaluasi Siklus II  

Setelah melihat perbedaan presentase per indikator minat studi lanjut ke 

SMK diatas, yang terdiri dari perbedaan kondisi awal dengan kondisi setelah 

tindakan siklus I, kemudian perbedaan setelah tindakan siklus I dan siklus II. 

Selanjutnya untuk melihat secara jelas perbedaan antara ketiganya dari setiap 

tahapan, dapat dilihat melalui tabel perbedaan dari ketiga tahapan tersebut 

terdapat pada halaman berikut: 
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Tabel 4.18 Hasil Presentsae Skor Per Indikator Minat Studi Lanjut ke SMK 

Kondisi Awal dan setelah Mendapatkan  Layanan Informasi Karier  

Siklus I dan Siklus II  

Indikator  Kondisi 

Awal 

Krit  Siklus 

I 

Krit  Siklus 

II 

Krit  Skor 

Peningkatan 

Persepsi 54.06% S 70.86% T 76.61 % T 22.55% 

Perhatian 47.37% R 62.91% S 73.09 % T 25.71% 

Kepercayaan 51.83% R 62.74% S 73.89 % T 22.05% 

Keinginan 50.17% R 58.86% S 74.57 % T 24.4% 

Tindakan 54.51% S 65.89% S 78.74 % T 24.23% 

Keterangan: ST : Sangat Tinggi  R : Rendah 

T : Tinggi   SR : Sangat Rendah 

S : Sedang 

Peningkatan minat studi lanjut ke SMK yang dialami oleh siswa sebelum 

dan setelah mendapatkan layanan informasi karier siklus I dan siklus II secara 

lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

 

 

Berdasarkan tabel 4.18 dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa semua 

indikator mengalami peningkatan setelah mengikuti layanan informasi karier 
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sebanyak dua siklus. Indikator minat studi lanjut ke SMK mengalami peningkatan 

tiap aspeknya, sebagai berikut: 

1. Aspek Persepsi 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua indikator 

mengalami peningkatan setelah mengikuti layanan informasi karier termasuk 

aspek persepsi. Untuk aspek persepsi persentase skor tiap-tiap indikator 

peningkatan berawal dari kondiai awal yang memilki presentase 54.06% dengan 

kategori sedang kemudian setelah tindakan siklus I presentase menjadi 70.86% 

dengan kategori tinggi, serta setelah tindakan siklus II presentase menjadi 76.61 % 

dengan kategori tinggi. Dari setiap tahapan yang dilalui mulai dari kondisi awal, 

setelah tindakan siklus I bahkan setelah tindakan siklus II terjadi perubahan yang 

signifikan dari ketiga tahapan tersebut. Peningkatan presentase indikator persepsi 

yang diperoleh yaitu sebesar 22.55%. 

2. Aspek Perhatian 

Indikator perhatian mengalami peningkatan setelah mengikuti layanan 

informasi karier. Untuk persentase skor tiap-tiap indikator peningkatan berawal 

dari kondiai awal yang memilki presentase 47.37% dengan kategori rendah 

kemudian setelah tindakan siklus I presentase menjadi 62.91% dengan kategori 

sedang, serta setelah tindakan siklus II presentase meningkat menjadi 73.09% 

dengan kategori tinggi. Dari setiap tahapan yang dilalui mulai dari kondisi awal, 

setelah tindakan siklus I bahkan setelah tindakan siklus II terjadi perubahan yang 

signifikan dari ketiga tahapan pada indikator perhatian tersebut. Peningkatan 

presentase indikator perhatian yang diperoleh yaitu sebesar 25.71%. 
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3. Aspek Kepercayaan 

Indikator kepercayaan mengalami peningkatan setelah mengikuti layanan 

informasi karier. Untuk persentase skor tiap-tiap indikator peningkatan berawal 

dari kondiai awal yang memilki presentase 51.83% dengan kategori rendah 

kemudian setelah tindakan siklus I presentase menjadi 62.74% dengan kategori 

sedang, serta setelah tindakan siklus II presentase meningkat menjadi 73.89% 

dengan kategori tinggi. Dari setiap tahapan yang dilalui mulai dari kondisi awal, 

setelah tindakan siklus I bahkan setelah tindakan siklus II terjadi perubahan yang 

signifikan dari ketiga tahapan pada indikator keinginan tersebut. Peningkatan 

presentase indikator kepercayaan yang diperoleh yaitu sebesar 22.05%. 

4. Aspek Keinginan 

Indikator keinginan mengalami peningkatan setelah mengikuti layanan 

informasi karier. Untuk persentase skor tiap-tiap indikator peningkatan berawal 

dari kondiai awal yang memilki presentase 50.17% dengan kategori rendah 

kemudian setelah tindakan siklus I presentase menjadi 58.86% dengan kategori 

sedang, serta setelah tindakan siklus II presentase meningkat menjadi 74.57% 

dengan kategori tinggi. Dari setiap tahapan yang dilalui mulai dari kondisi awal, 

setelah tindakan siklus I bahkan setelah tindakan siklus II terjadi perubahan yang 

signifikan dari ketiga tahapan pada indikator keinginann tersebut. Peningkatan 

presentase indikator keinginan yang diperoleh yaitu sebesar 24.4%. 

5. Aspek Tindakan 

Indikator tindakan mengalami peningkatan setelah mengikuti layanan 

informasi karier. Untuk persentase skor tiap-tiap indikator peningkatan berawal 
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dari kondiai awal yang memilki presentase 54.41% dengan kategori sedang 

kemudian setelah tindakan siklus I presentase menjadi 65.81% dengan kategori 

sedang, serta setelah tindakan siklus II presentase meningkat menjadi 78.74% 

dengan kategori tinggi. Dari setiap tahapan yang dilalui mulai dari kondisi awal, 

sampai setelah tindakan siklus I bahkan setelah tindakan siklus II terjadi 

perubahan yang signifikan dari ketiga tahapan pada indikator tindakan tersebut. 

Peningkatan persentase indikator indikator tindakan pada minat studi lanjut ke 

SMK tersebut yaitu sebesar 24.23%. 

 

4.2 Pembahasan  

Pembahasan ini berdasarkan proses dan hasil pelaksanaan tindakan 

layanan informasi karier yang diberikan pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 

Salem Kabupaten Brebes sebagai subjek penelitian. Kelas VIII B dipilih sebagai 

subjek penelitian tindakan berdasarkan hasil diagnosis dan analisis kondisi awal 

pada seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Salem dengan menggunakan angket 

perencanan studi lanjut setelah lulus SMP. Dalam melaksanakan penelitian, 

peneliti berkolabolator dengan guru BK SMP Negeri 2 Salem Kabupaten Brebes. 

Peneliti berlaku sebagai pelaksana atau guru pembingbing peneliti sedangkan guru 

BK SMP Negeri 2 Salem sebagai kolabolator dengan menjadi pengamat selama 

berlangsungnya kegiatan pelaksanaan tindakan layanan informasi karier.  

Alasan Peneliti melakukan penelitian tindakan pada siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 2 Salem dikarenakan dua alasan. Pertama, mengacu kepada guru 

karena guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Salem masih belum 
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maksimal dalam melaskanakan layanan klasikal khusunya informasi karier. 

Kurang maksimalnya hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala yang 

menghambat pelaksanaan layanan klasikal.  

Kedua, mengacu pada siswa yaitu dikarenakan tingkat minat studi lanjut 

ke SMK pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Salem Kabupaten Brebes memiliki 

kategori rendah karena masih dibawah rata-rata. Rendahnya minat studi lanjut 

siswa ke SMK karena disebakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor  internal tersebut, yaitu kurang maksimalnya pengetahuan 

dan pemahan siswa mengenai studi lanjut khususnya ke SMK, kurangnya minat 

siswa untuk studi karena siswa lebih tertarik untuk mencari uang dengan bekerja 

ke luar kota, serta minat siswa memilih SMK sebagai studi lanjut masih 

dikarenakan ikut-ikutan dengan teman. Sedangkan faktor eksternal yang 

mempengaruhi minat studi lanjut ke SMK tersebut, adalah latar belakang 

keluarga, ekonomi keluarga, pekerjaan orang tua, sikap orang terhadap anaknya 

mengenai sekolah.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk memperbaiki layanan 

bimbingan dan konseling serta untuk meningkatkan minat studi lanjut ke SMK 

pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Salem Kabupaten Brebes peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas berupa layanan informasi karier. Pemilihan 

layanan informasi karier sebagai tindakan untuk meningkatkan minat studi lanjut 

ke SMK dikarenakan layanan informasi karier sebagai salah satu faktor 

pembentukan minat studi lanjut ke SMK. Selain itu menurut penelitian terdahulu 
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bahwa layanan informasi karier masuk dalam bidang karier dapat digunakan 

untuk meningkatkan minat dan perencanaan karier bagi siswa. 

Minat termasuk kategori sikap manusia. Minat adalah suatu keadaan 

dimana seseorang menaruh perhatian disertai rasa ketertarikan, keinginan terhadap 

suatu aktivitas yang dilakukan dalam suatu bidang pendidikan, pekerjaan, sosaial, 

dan pribadi serta dapat mengaplikasikan keinginan tersebut dalam bentuk 

tindakan.  

Menurut Slameto (2005:263) faktor yang mempengaruhi timbulnya minat 

dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu yang bersumber dari dalam diri (internal) 

individu yang bersangkutan (missal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, 

perasaan mampu, kepribadian) dan yang berasal dari luar diri (eksternal) 

mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Maka dari itu peneliti akan memberikan pengaruh eksternal berupa layanan 

informasi karier terhadap minat studi lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 2 Salem.  Sedangkan Menurut Azwar (2012:23-30) stuktur sikap terdiri 

atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif (cognitive), 

komponen afektif (affective) dan komponen konatif (conative). Proses 

terbentuknya sikap dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pengalaman pribadi, 

kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media masa, institusi atau 

lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu.  

Alasan peneliti menggunakan layanan informasi karier untuk 

meningkatkan minat studi lanjut siswa karena menurut Chamid (2011:15) salah 

satu cara pembentukan minat studi lanjut pada siswa adalah dengan memberikan 
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informasi seluas-luasnya, baik keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan 

oleh objek yang dimaksud. Informasi yang diberikan dapat berasal dari 

pengalaman (penjelasan langsung maupun tidak langsung), media cetak, dan 

media elektronik. Aspek-aspek minat menimbulkan daya ketertarikan yang 

dibentuk oleh dua aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Aspek-aspek tersebut 

terdiri dari aspek persepsi,perhatian, kepercayaan, keinginan, dan tindakan. 

Disamping itu layanan informasi karier merupakan layanan yang diberikan 

berupa pengetahuan dan pemahaman sebagai tolak ukur individu dalam 

bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari baik di masyarakat, keluarga dan 

sekolah, maupun menentukan masa depannya. Diperlukannya informasi bagi 

individu semakin penting mengingat kegunaan infomasi sebagai acuan untuk 

bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi arah 

pengembangan diri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

 Dalam Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK), peneliti 

melakukan tindakan dengan menggunakan layanan informasi karier. Layanan 

informasi karier merupakan kegiatan pemberian layanan berupa informasi  dalam 

bidang karier yang bertujuan memberikan pemahaman, pengembangan, dan 

sebagai bahan pertimbangan siswa untuk memilih dan mengambil keputusan 

karier dalam kehidupannya serta masa depannya. 

Berdasarkan Analisis deskriptif prosentase skala minat studi lanjut ke 

SMK pada kondisi awal secara keseluruhan sebelum diberikan tindakan layanan 

informasi karier diperoleh hasil presentase dengan rata-rata 51,81% dengan 

kategori rendah. Dari kategori rendah tersebut, terdapat  1 siswa memiliki kategori 



124 

 
 

 
 

sangat rendah, 21 siswa memiliki kategori rendah, 12 siswa memiliki kategori 

sedang, 1 siswa memiliki kategori tinggi, serta 0 siswa memiliki kategori sangat 

tinggi. Disamping presentase keseluruhan responden diperoleh juga presentase per 

indikator minat, yaitu indikator persepsi memiliki kategori 54.06% dengan 

kategori sedang, indikator perhatian memiliki presentase 47.37% dengan kategori 

rendah, indikator kepercayaan memiliki presentase 51.83% dengan kategori 

rendah, indikator keinginan memiliki presentase 50.17% dengan kategori sedang, 

dan indikator tindakan memiliki presentase 54.51% dengan kategori sedang. 

Secara keseluruhan hasil presentase minat studi lanjut ke SMK yang 

diperoleh dari kondisi awal memiliki kategori rendah. Rendahnya indikator-

indikator minat pada kondisi awal dikarenakan siswa belum mendapatkan 

tindakan berupa layanan informasi karier yang mempengaruhi minat studi lanjut 

ke SMK pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Salem. Maka dari hal tersebut 

peneliti bersama kolabolator merencanakan pemberian tindakan layanan informasi 

karier pada siswa. Pemberian tindakan layanan bertujuan untuk memperbaiki 

proses layanan yang sudah dilakukan oleh guru BK yang belum maksimal  dan 

untuk meningkatkan serta mengetahui gambaran minat studi lanjut ke SMK pada 

siswa. Teknik pelaksanaan layanan dilakukan dengan dua siklus yang terdiri dari 

empat tahapan, yaitu perencanaan (Planning), tindakan (Action), pengamatan 

(Observation), refleksi (Reflection).  

Dari tindakan siklus I diperoleh analisis deskriptif yang berasal dari proses 

pengamatan tindakan dan hasil tindakan layanan informasi karier. Dari hasil 

pengamatan diketahui bahwa proses pelaksanaan layanan informasi karier pada 
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sisklus I belum berjalan lancar dan kurang efektif, hal tersebut dilihat dari 

pengkondisian kelas yang kurang, siswa tidak fokus atau tidak memperhatikan 

peneliti sebagai pemberi materi layanan dan materi layanan yang diberikan, serta 

karena tindakan yang dilaksanakan diluar jam sekolah sehingga mengganggu 

konsentrasi siswa karena siswa ingin segera pulang, bahkan ada siswa yang 

pulang duluan tanpai ijin pada waktu  pertemuan trakhir  siklus I. Dari proses 

pelaksanaan layanan informasi karier tersebut berdampak pada hasil deskriptif 

presentase skala minat studi lanjut ke SMK yang menghasilkan presentase secara 

keseluruhan responden dengan rata-rata 64.18% dengan kriteria sedang. Rata-rata 

tersebut diperoleh dari terdapatnya 0 siswa yang memiliki presentase 0%, dengan 

kategori sangat sedang, 4 siswa memiliki presentase 11%, dengan kategori rendah, 

13 siswa memiliki presentase  37%  dengan kategori sedang, 18 siswa memiliki 

presentase 51% dengan kategori tinggi, 0 siswa memiliki presentase 0% dengan 

kategori sangat tinggi.   

Disamping hasil pengamatan proses pelaksanaan layanan informasi karier 

dan hasil presentase analisis minat studi lanjut ke SMK, diperoleh juga presentase 

per indikator minat studi lanjut ke SMK, yaitu pada indikator persepsi memiliki 

presentase 70,86% dengan kategori tinggi, indikator perhatian memiliki 

presentase 62.91% dengan kategori sedang, indikator kepercayaan memiliki 

persentase 62.73% dengan kategori sedang, indikator keinginan memiliki 

presentase 62.74% dengan kategori sedang, dan indikator tindakan memiliki 

presentase 65.89% dengan kategori sedang. Dalam siklus I ini dicapai 

peningkatan pada indikator persepsi dengan kategori tinggi. rata-rata pencapaian 
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minat studi lanjut ke SMK pada siklus I ini masih dalam kategori sedang karena 

pembentukan minat melalui informasi karier belum maksimal karena masih 

terdapat kekurangan-kerungan dalam proses layanan. 

Melihat hasil yang diperoleh dari siklus I, baik dari proses pelaksanaan 

layanan informasi karier maupun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan layanan 

informasi karier yang masih masih memiliki rata-rata sedang serta belum 

tercapainya peningkatan semua indikator minat, maka dari itu dilakukan tindakan 

siklus II.  

Dari deskripsi tindakan siklus II menunjukan bahwa proses pelaksanaan 

layanan informasi karier berjalan lancar dan efektif. Pelaksanaan tindakan layanan 

pada siklus II berdasarkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan siswa 

sehingga prosesnya berjalan lancar dan siswa sudah mengurangi kegaduhannya 

dalam kelas karena sudah terkondisikan diawal kesepakatan dan dilakukan 

pengubahan posisi duduk sesuai nomor urut sehingga memudahkan peneliti 

bersama kolabolator dalam mengontrol dan memantau perkembangan siswa 

dalam kelas saat pemberian tindakan layanan. Penyampaian materi layanan pada 

siklus II ini menggunakan media power point dan ditambah visual berupa gambar-

gambar yang berhubungan dengan siswa SMK sehingga menarik perhatian siswa. 

Pada awal pertemuan di siklus II siswa sangat tertib dari sebelumnya, suasana 

kelas tidak tegang, siswa juga cukup konsentrasi saat pemberian layanan dari awal 

sampai akhir karena selama siklus II, tidak ada siswa yang ribut karena ingin 

segera pulang maupun berebut daftar hadir bahkan pada siklus II siswa terlihat 

aktif dan antusias serta kondisi peneliti dalam memberikan layanan pada siswa 
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sudah tidak terlalu tegang dan kaku, suasananya mencair saat proses pelaksanaan 

layanan.  

Dari proses pelaksanaan layanan informasi karier yang efektif tersebut 

berdampak pada hasil deskriptif presentase tingkat minat studi lanjut ke SMK 

seluruh responden maupun per indikator. Seluruh responden secara keseluruhan 

diperoleh rata-rata presentase sebesar 75.05% dengan kriteria tinggi. Rata-rata 

presentase tersebut diperoleh dari 0 siswa memiliki presentase 0% dengan 

kategori sangat rendah, 0 siswa memiliki presentase 0% dengan kategori rendah. 3 

siswa memiliki presentase 9% dengan kategori sedang, 31 siswa memiliki 

kategori tinggi, dan 1 siswa memiliki presentase 3% dengan kategori sangat 

tinggi. 

Selain berdampak pada deskriptif presentase secara keseluruhan responden 

diatas, proses pelaksanaan layanan informasi karier juga berdampak pada 

indikator minat studi lanjut ke SMK yaitu terjadi peningkatan deskriptif 

presentase minat studi lanjut ke SMK baik seluruh responden maupun per 

indikator minat. Peningkatan indikator-indikator minat studi lanjut ke SMK 

tersebut yaitu pada indikator persepsi memiliki presentase 76.61% dengan 

kategori tinggi, indikator perhatian memiliki persentase 73.09% dengan kategori 

tinggi, indikator kepercayaan memiliki persentase 73.89% dengan kategori tinggi, 

indikator keinginan memiliki persentase 74.57% dengan kriteria tinggi, serta 

indikator tindakan memiliki persentase 78.74% dengan kategori tinggi. Dalam 

siklus II ini, tercapai peningkatan indikator yaitu indikator perhatian, indikator 

kepercayaan, indikator keinginan, indikator tindakan. Dengan demikian siklus II 
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ini terjadi peningkatan pada semua indikator minat studi lanjut ke SMK. Besarnya 

peningkatan pada indikator minat setelah diberikan tindakan yaitu indikator 

persepsi meningkat sebesar 22.55%, indikator perhatian sebesar 25.72%, indikator 

kepercayaan sebesar 32.06 %, indikator keinginan sebesar 24.4%, dan indikator 

tindakan sebesar 24.23 %. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan 

layanan informasi karier. Sebelum diberikan tindakan berupa layanan informasi 

karier terdapat 21 siswa yang memiliki minat studi lanjut ke SMK yang rendah 

dan memiliki rata-rata 51.81% responden secara keseluruhan dengan kategori 

rendah. Namun setelah mendapatkan tindakan berupa layanan informasi karier 

melalui dua siklus dengan enam kali pertemuan terjadi peningkatan minat studi 

lanjut ke SMK dengan terdapatnya 31 siswa yang memiliki kategori tinggi dengan 

prosentase 89% serta memiliki rata-rata 75.03% secara keseluruhan responden. 

Peningkatan  yang terjadi setelah dua siklus tersebut tersebut sebesar 23.24%.  

Hal tersebut karena terpenuhinya faktor pembentukan minat yaitu siswa 

telah diberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai studi lanjut ke SMK. 

Informasi tersebut mengenai pengenalan SMK, program keahlian di SMK, 

prospek karier dari SMK, cara memilih program keahlian di SMK, dan cara 

memilih SMK. Peningkatan minat studi lanjut ke SMK terjadi setelah diberikan 

layanan informasi karier dengan menggunakan media visual berupa gambar-

gambar yang berhubungan dengan SMK. Dimana media visual merupakan media 

yang dapat membantu pembentukan minat pada siswa melalui informasi yang 

diberikan. Bahkan menurut Arsyad (2010:91) media visual digunakan sebagai 
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media layanan karena visual dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Disamping 

itu menurut Chamid (2011:15) salah satu cara pembentukan minat studi lanjut 

pada siswa adalah dengan memberikan informasi seluas-luasnya, baik keuntungan 

maupun kerugian yang ditimbulkan oleh objek yang dimaksud.. Dari hal tersebut 

pembentukan komponen kognitif (persepsi, perhatian, kepercayaan) terhadap 

minat studi lanjut ke SMK  selaras dengan rasa suka, keinginan (afeksi) nya dan 

dengan perilaku (konasi) nya yang mau melanjutkan studi ke SMK. Dalam hal ini 

terjadi proses perubahan sikap. Sikap yang semula negative berangsur-angsur 

menjadi netral dan kemudian menjadi positif.  

Peningkatan minat studi lanjut ke SMK tersebut menunjukan bahwa 

tingkat minat studi lanjut ke SMK pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Salem 

Kabupaten Brebes meningkat setelah memperoleh tindakan berupa layanan 

informasi karier. Dengan kata lain minat studi lanjut ke SMK dapat ditingkatkan 

melalui layanan informasi karier. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan 

layanan informasi karier. Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa 

keterbatasan yang ditemukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Keterbatasan fasilitas yang mendukung pelaksanaan penelitian namun 

demikian masalah tersebut teratasi dengan penggunaan fasilitas yang ada dan 

bersifat tradisional . 
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2. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam melaksankan Penelitian Tindakan 

Bimbingan dan Konseling (PTBK) namun demikian masalah tersebut teratasi 

dengan adanya dua dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya 

dalam hal Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK). 

3. Guru BK SMP Negeri 2 Salem belum pernah melaksanakan Penelitian 

Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK) sebelumnya namun dengan 

penelitian ini telah menunjukan pengalaman yang baru bagi guru BK SMP 

Negeri 2 Salem dalam hal PTBK. 

4. Waktu yang dimiliki untuk penelitian bersamaan dengan ujian semester dan 

liburan semester sehingga mengganggu konsentrasi siswa namun demikian 

peneliti memberikan layanan sesuai situasi dan kondisi siswa serta 

kesepakatan dengan siswa. 

5. Hasil penelitian tindakan tidak dapat digeneralisasikan. Hasil pemberian 

tindakan layanan informasi karier pada siswa kelas VIII B ini tidak dapat 

disimpulkan untuk kelas yang lain, meskipun memiliki masalah yang sama. 

Karena hasil penelitian tindakan yang dilakukan ini hanya dapat dijadikan 

sebagai rujukan pada kelas VIII B saja.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran kondisi awal minat studi lanjut ke SMK berdasarkan hasil nalisis 

deskriptif presentase dari 35 responden pada kondisi awal minat studi lanjut 

ke SMK diperoleh rata-rata minat studi lanjut ke SMK sebesar 51,81% dengan 

kriteria rendah, itu artinya mereka kurang memiliki persepsi terhadap studi 

lanjut ke SMK, kurang memiliki perhatian terhadap studi lanjut ke SMK, 

kurang memiliki keinginan untuk studi lanjut ke SMK, kurang memiliki 

kepercayaan terhadap SMK sebagai tempat studi lanjut setelah lulus, serta 

tdak memiliki kesediaan untuk memilih dan menentukan SMK sebagai tempat 

studi lanjut setelah lulus SMP. 

2. Teknik pelaksanaan layanan informasi karier dilakukan dengan dua siklus. 

Siklus I terdiri dari (perencanaan (planning), tindakan 1 (Action), pengamatan 

1 (Observation), refleksi 1 (Reflection)). Pelaksanaan siklus II merupakan 

perbaikan dari siklus I berdasarkan refleksi dari siklus I. siklus II 

(reperencanaan (Reperencanaan), tindakan 2 (Action), pengamatan 

(Observation), refleksi 2 (Reflection)). 

3. Gambaran kondisi minat studi lanjut ke SMK setelah mendapatkan layanan 

informasi karier yaitu pada siklus I mengalami peningkatan presentase minat 

studi lanjut ke SMK sebesar 12.43% sehingga presentase menjadi 64.24%. 
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Nilai tersebut masuk dalam kategori sedang.  Sedangkan setelah pemberian 

tindakan layanan informasi karier siklus II presentase minat studi lanjut ke 

SMK mengalami peningkatan dari Siklus I ke siklus II sebesar 10.81% 

sehingga presentase menjadi 75.05% dengan kategori tinggi.  

4. Deskriptif presentase minat studi lanjut ke SMK mengalami kenaikan sebesar 

dari kondisi awal dan setelah mendapatkan tindakan layanan informasi karier 

sebanyak dua siklus sebesar 23.24%. Dengan demikian artinya layanan 

informasi karier sangat efektif untuk meningkatkan minat studi lanjut ke SMK 

pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Salem Kabupaten Brebes. 

  

5.2 Saran 

1. Kepala Sekolah 

Pihak sekolah agar menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung 

layanan bimbingan dan konseling terutama layanan informasi karier sehingga 

pemberian layanan dapat dilakukan denga variatif dan inovatif . 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Konselor sekolah agar selalu memperbaharui pengetahuan dan 

keterampilannya sesuai perkembangan masalah studi lanjut ke SMK pada 

siswa melalui PTBK agar diperoleh solusi-solusi yang tepat dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai konselor sekolah yang professional.  

3. Peneliti selanjutnya 

Berdasarkan penelitian tentang meningkatkan minat studi lanjut ke SMK 

melalui layanan informasi karier diharapkan peneliti berikutnya dapat 
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menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai minat studi lanjut ke SMK. 
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Kisi-Kisi Instrumen Skala Minat Studi Lanjut ke SMK Sebelum Try Out 

Variabel Indikator Sub 

Indikator 

Deskriptor Item Pertanyaan ∑ 

+ -  

Minat 

studi 

lanjut ke 

SMK 

Persepsi Pengenalan 

(recognition) 

Pengenalan 

tentang SMK 

1,6,10 5,54 5 

Mengorganis

asikan 

Mengelompokan  

objek 

2,3,9 8,39 5 

Penafsiran Menyimpulkan 

informasi tentang 

objek 

12,15,17 14,20 5 

Perhatian Pemusatan/ 

konsentrasi 

Pemusatan/ 

Konsentrasi psikis 

terhadap objek 

11,16,18 13,19 5 

Kesadaran Mendapatkan 

informasi yang 

mendetail tentang 

kelebihan studi 

lanjut ke SMK 

41,47,23 55,25 5 

Kepercayaan/ 

Keyakinan 

Keyakinan 

 

-Meyakini bahwa 

studi lanjut ke 

SMK akan 

membawa pada 

yang diinginkan 

-Meyakini bahwa 

studi lanjut ke 

SMK merupakan 

pilihan yang tepat 

dan benar 

 

36, 38,52 

 

 

 

 

 

21,42,43 

 7, 40 

 

 

 

 

 

30,45 

5 

 

 

 

 

 

5 

Keinginan 

 

Hasrat Menjadikan studi 

lanjut ke SMK 

sebagai salah satu 

kepuasan 

27,28 

,34,35,51,48 

32,33,44

,49 

10 

Tindakan Perubahan Memiliki 

pernyataan positif 

terhadap studi 

lanjut ke SMK 

22,29,46 31,50 5 

Keputusan Menjadikan SMK 

sebagai tempat 

studi lanjut yang 

tepat 

26,37,53 4,24 5 

Jumlah  55 
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SKALA MINAT STUDI LANJUT SEBELUM TRY OUT 

 

PENGANTAR 

Daftar ini berupa pernyataan yang ditujukan pada saudara untuk 

mengungkap seberapa besar minat studi lanjut ke SMK pada diri saudara. 

Sehingga jawaban saudara sangat bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam 

memberikan materi mengenai “Minat Studi Lanjut ke SMK” setelah kami 

mengetahui minat dalam diri saudara. 

Dalam pengisian skala ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang 

ada adalah sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi saudara yang sebenarnya. 

Alternatif jawaban yang saudara pilih bersifat pribadi dan dijamin kerahasiaannya, 

oleh sebab itu diharap menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas diri saudara secara lengkap di tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah daftar ini dengan sebaik-baiknya. 

3. Perhatikan tiap-tiap nomor dari daftar tersebut, jika diantara pernyataan-

pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi saudara maka berilah tanda centang  

(√) pada pilihan Jawaban yang telah disediakan. Dengan alternatif yaitu: 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS) dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS)  

4. Jika ada hal-hal yang belum jelas, dapat Saudara tanyakan sebelum 

mengerjakan daftar tersebut. 

Contoh: 

Pernyataan: Saya senang bisa melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)  

Anda memberi tanda (√) pada kolom Sesuai (S) jika anda sesuai. 

SS S N TS STS 

 √    
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Berdasarkan contoh diatas, tanda cek (√) pada jawaban S menunjukkan 

bahwa Anda senang bisa melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sehingga pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda. 

 

IDENTITAS DIRI 

1. Nama Lengkap :….…………………...…………………………………. 

2. Jenis kelamin : laki-laki/perempuan (coret yang tidak sesuai) 

3. Kelas  :………………………………………………………….. 

4. Nama sekolah :………………………………………………………….. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

No  Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya mengetahui bahwa SMK merupakan 

sekolah kejuruan yang menyiapkan tenaga kerja 

terampil 

     

2 Di daerah saya terdapat SMK Negeri dan SMK 

Swasta 

     

3 Menurut saya, SMK merupakan tempat untuk 

mengembangkan bakat dan minat yang saya 

miliki 

     

4 Setelah lulus SMP, saya akan langsung ikut 

saudara/teman bekerja di kota 
     

5 Saya tidak tahu jurusan-jurusan yang ada di SMK      

6 SMK yang saya ketahui terdiri dari berbagai 

jurusan sesuai bakat dan minat yang dimiliki 
     

7 Saya khawatir orang-orang disekitar saya kurang 

menghargai saya jika masuk SMK 
     

8 Saya tidak pernah tahu tujuan dari masuk SMA 

dan tujuan masuk SMK 
     

9 Saya pikir memilih jurusan di SMK harus 

disesuaikan dengan bakat dan minat yang saya 

miliki  

     

10 Saya tahu bahwa dengan masuk SMK maka akan 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan di dunia kerja 

     

11 Saya memfokuskan diri pada salah satu bidang 

studi yang saya minati untuk memilih jurusan di 

SMK 

     

12 Saya pikir, studi lanjut ke SMK tidak hanya bagi 

yang ingin langsung kerja, tetapi juga bagi yang 

ingin melanjutkan ke perguruan tinggi 

     

13 Saya tidak memperhatikan bidang studi yang      
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diminati di sekolah karena saya tidak tahu bidang 

studi apa yang saya minati 

14 Saya pikir tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk 

menjadi orang sukses 
     

15 Bagi saya, melanjutkan sekolah ke SMK sangat 

penting untuk meraih cita-cita 
     

16 Saya memperhatikan informasi tentang SMK      

17 Menurut saya, SMK pada dasarnya baik SMK 

Negeri maupun Swasta sama-sama mencetak 

lulusan siap kerja 

     

18 Saya memperhatikan bakat dan minat yang saya 

miliki untuk menentukan jurusan di SMK  
     

19 Saya mengabaikan informasi tentang studi lanjut 

dari SMP 
     

20 Saya merasa tidak perlu melanjutkan 

sekolah/kursus lagi, yang penting setelah lulus 

SMP bisa kerja seadanya 

     

21 Saya yakin akan masuk SMK karena di SMK 

selain mendapatkan teori juga mendapatkan 

keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja 

     

22 Bagi saya, pendidikan itu penting untuk 

menunjang kesuksesan dalan hidup saya 
     

23 Dengan masuk SMK, akan menambah 

pengetahuan dan keterampilan saya 
     

24 Saya menjadi bingung ketika mengalami 

kesulitan untuk mentukan pilihan studi lanjut 

setelah lulus SMP 

     

25 Saya tidak bertanya pada siapapun tentang studi 

lanjut khususnya dari SMP ke SMK 
     

26 Dalam pemilihan jurusan di SMK, saya 

mempertimbangkan bakat dan minat saya 
     

27 Saya akan melanjutkan studi ke SMK setelah 

lulus SMP karena keinginan saya 
     

28 Saya merasa puas masuk SMK karena dapat 

mengembangkan bakat dan minat yang saya 

miliki  

     

29 Saya memilih SMK sebagai studi lanjut agar saya 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan di dunia kerja 

     

30 Saya tidak yakin bisa sukses melalui SMK      

31 Bagi saya, siswa yang masuk SMK hanya siswa 

ingin langsung kerja  
     

32 Saya merasa kurang cocok masuk SMK karena 

kegiatannya menyita waktu, tenaga, dan materi 
     

33 Saya merasa tidak nyaman masuk SMK karena      
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orang tua dan orang-orang disekitar tidak 

mendukung 

34 Saya merasa puas masuk SMK karena prospek 

kariernya bagus 
     

35 Saya ingin langsung bekerja setelah lulus SMP 

karena teman-teman dan tetangga saya juga dapat 

langsung kerja setelang lulus SMP 

     

36 Saya yakin dengan masuk SMK maka cita-cita 

saya akan terwujud 
     

37 Saya bertekad masuk SMK untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan saya  
     

38 Dengan masuk SMK, maka harapan dan tujuan 

saya untuk membantu orang tua dapat terwujud 
     

39 Saya pikir SMK hanya studi lanjut bagi siswa-

siswa yang ingin langsung kerja setelah lulus 
     

40 Saya akan langsung kerja ikut saudara ke kota 

setelah lulus SMP 
     

41 Saya mencari informasi tentang SMK dari 

berbagai sumber 
     

42 Saya optimis bahwa SMK yang saya pilih akan 

mempermudah dalam mencari kerja 
     

43 Saya merasa ilmu yang di dapat dari SMK sangat 

bermanfaat bagi kehidupan saya 
     

44 Saya tidak ingin melanjutkan studi ke SMK 

karena saya merasa kurang cocok 
     

45 Saya tidak yakin dengan sekolah di SMK baru 

mencapai cita-cita yang saya inginkan 
     

46 Saya akan menjelaskan kepada keluarga, dan 

tetangga bahwa sekolah itu penting bagi 

kehidupan dan modal untuk bekerja 

     

47 Saya menyadari bahwa prospek karier lulusan 

SMK sangat bagus 
     

48 Saya senang karena orang tua saya mendukung 

saya masuk SMK 
     

49 Saya mengikuti teman saya memilih SMK 

sebagai tempat studi lanjut 
     

50 Saya menganggap bahwa tidak ada hubungannya 

antara sekolah dengan kerja 
     

51 Saya sudah memiliki rencana untuk melanjutkan 

sekolah ke SMK setelah dari SMP ini 
     

52 Saya yakin akan masuk SMK karena prospek 

kariernya bagus buat masa depan saya 
     

53 Saya sudah menentukan SMK mana yang akan 

saya masuki setelah lulus SMP ini 
     

54 Saya tidak tahu tentang kegiatan-kegiatan yang      
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ada di SMK 

55 Saya merasa bahwa SMK banyak menghabiskan 

waktu, tenaga dan materi 
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HASIL UJI TRY OUT   

 

           

  

NO KODE 

                        NOMOR ITEM                             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 UC-1 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 4 5 2 1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 4 4 

2 UC-2 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 

3 UC-3 5 5 4 5 3 5 3 3 5 1 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 2 3 3 3 4 3 

4 UC-4 5 4 5 5 2 5 3 4 5 5 3 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 

5 UC-5 4 4 4 3 4 4 4 1 5 5 4 5 2 4 2 4 5 2 3 2 1 2 5 5 2 5 2 3 5 

6 UC-6 4 5 3 5 2 4 3 2 2 1 4 3 4 1 4 3 3 4 2 5 3 3 5 4 3 3 5 4 3 

7 UC-7 5 4 4 5 2 3 3 1 5 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 5 4 2 4 3 3 3 3 3 3 

8 UC-8 4 5 4 3 2 2 3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 2 4 3 3 4 4 4 

9 UC-9 4 2 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 2 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 

10 UC-10 5 5 5 5 2 5 2 1 2 4 4 4 4 5 5 3 2 1 4 5 4 4 2 5 5 5 3 4 4 

11 UC-11 4 4 4 3 2 3 3 2 5 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 

12 UC-12 5 5 4 5 2 4 4 2 4 4 2 4 5 5 5 1 3 2 5 5 5 1 4 4 5 3 5 4 5 

13 UC-13 4 2 2 4 1 2 4 3 2 2 3 5 4 4 2 5 5 3 4 4 1 4 5 1 4 2 2 2 2 

14 UC-14 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 

15 UC-15 5 2 4 4 3 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 

16 UC-16 5 5 3 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 

17 UC-17 5 2 5 5 4 4 5 2 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 

18 UC-18 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 

19 UC-19 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 5 

20 UC-20 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 

21 UC-21 4 5 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 2 2 4 2 4 4 



140 

 
 

 
 

22 UC-22 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

23 UC-23 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 

24 UC-24 5 5 4 4 2 2 5 3 4 5 3 3 5 5 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 

25 UC-25 5 5 4 3 2 5 4 1 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 2 5 5 4 5 5 2 4 5 3 4 

26 UC-26 5 4 4 5 3 4 5 4 5 2 5 2 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 2 5 4 

27 UC-27 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 2 4 4 

28 UC-28 5 5 5 5 2 5 3 1 4 5 5 5 2 2 4 4 5 5 2 2 3 3 5 5 3 3 3 4 3 

29 UC-29 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 

30 UC-30 5 5 5 5 2 5 2 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 5 4 5 

31 UC-31 5 4 5 5 3 5 5 2 5 5 4 5 3 5 3 4 3 3 4 5 5 3 5 1 3 5 5 3 5 

32 UC-32 5 5 5 5 2 4 3 3 5 4 5 3 3 5 3 3 4 4 2 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 

33 UC-33 5 4 4 5 4 5 4 2 2 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 2 4 5 5 4 4 5 4 5 4 

34 UC-34 5 5 5 5 3 5 5 3 2 5 4 5 5 5 3 4 4 3 5 2 4 5 5 1 5 4 4 4 4 

v
a
li

d
it

a
s 

SX 160 144 146 152 93 141 129 97 146 134 137 142 127 141 138 124 135 131 131 146 134 130 151 114 124 132 129 133 137 

SX2 760 646 644 696 283 611 511 331 664 586 569 628 505 633 584 476 551 533 537 670 564 536 697 446 482 536 523 543 569 

SXY 29446 26211 26955 27783 17192 25505 23434 18686 28044 24140 25280 25484 23389 27096 25295 22713 24724 24303 23652 27856 24892 23300 27823 22093 22596 24315 23768 24490 25514 

rxy 
0.511 0.1 0.376 0.378 0.4 0.365 0.447 0.5668 0.3674 0.373 0.3622 -0.048 0.2275 0.361 0.388 -0.2 0.092 0.423 0.3809 0.384 0.631 0.464 0.349 0.084 0.359 0.473 0.539 0.412 0.404 

r tabel 
0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 

Kriteria 
valid invalid valid valid valid valid valid valid valid Valid valid invalid invalid valid valid invalid invalid valid valid valid valid valid valid invalid valid valid valid valid valid 

  
sb

2 
0.2 1,062 0.501 0.484 0.841 0.772 0.634 1.596 1.089 1,702 0.499 1.027 0.9 1.419 0.702 0.698 0.44 0.831 0.948 1.266 1.055 1.145 0.775 1.875 0.875 0.692 0.987 0.668 0.499 
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HASIL UJI TRY OUT 
  

      
     

                              NOMOR ITEM                     

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Y Y2 

5 4 4 5 2 5 5 4 5 5 5 4 4 1 3 4 5 4 4 2 5 5 4 4 2 5 225 50625 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 1 4 2 5 5 2 5 4 5 3 1 5 4 3 4 221 48841 

3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 5 2 3 3 4 3 2 4 204 41616 

5 1 3 5 1 2 3 5 5 4 5 5 3 4 4 4 2 2 5 2 4 1 5 4 2 5 213 45369 

2 4 2 3 1 2 4 4 4 5 1 4 2 1 4 4 1 3 3 2 1 2 3 5 4 2 174 30276 

5 4 4 4 4 5 5 2 4 3 4 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 202 40804 

3 3 2 3 4 5 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 5 3 3 3 2 2 183 33489 

3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 3 4 3 2 3 180 32400 

4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 225 50625 

2 2 1 3 1 2 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 2 2 1 2 4 4 5 191 36481 

3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 173 29929 

5 5 4 5 2 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 2 4 5 2 4 217 47089 

4 4 3 2 2 5 2 3 5 1 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 170 28900 

3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 211 44521 

4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 205 42025 

4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 234 54756 

4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 236 55696 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 2 4 2 212 44944 

3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 192 36864 

4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 226 51076 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 2 4 215 46225 
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4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 4 5 5 5 3 243 59049 

5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 235 55225 

4 4 5 4 5 5 5 5 2 4 5 2 3 5 2 3 4 5 5 1 3 3 4 4 5 2 220 48400 

4 2 4 3 3 2 4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 2 214 45796 

5 3 4 4 2 4 5 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 2 4 2 4 5 5 1 223 49729 

4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 192 36864 

3 3 5 3 4 1 5 4 4 1 3 4 3 3 2 4 5 4 3 5 5 3 3 3 2 2 195 38025 

4 3 4 2 4 4 5 4 5 1 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 227 51529 

4 2 5 2 3 5 5 5 4 2 5 5 4 2 5 4 5 4 4 5 4 3 2 3 5 2 221 48841 

3 3 5 3 5 1 3 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 224 50176 

3 3 5 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 3 5 5 5 4 3 4 5 4 223 49729 

5 4 5 5 4 1 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 2 227 51529 

5 5 5 5 2 5 5 5 4 1 4 2 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 1 5 5 227 51529 

131 116 130 129 117 128 148 133 138 117 132 132 128 121 130 132 141 129 138 123 131 108 127 122 114 107 7180 51552400 

529 428 532 519 451 544 666 541 578 463 542 552 498 469 538 528 619 517 578 499 537 380 499 474 434 381     

23695 20810 23858 23324 22345 23920 27060 24497 25186 21875 24496 25598 23598 22904 23750 24152 26692 23534 25573 22756 24723 19950 22772 23041 21285 19075     

0.53 0.174 0.672 0.564 0.465 0.356 0.563 0.447 0.178 0.423 0.368 0.356 0.361 0.373 0.452 0.216 0.471 0.562 0.534 0.4396 0.401 0.4214 0.364 0.3905 0.427 0.094 K =55 

0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 
st

2 
1473291.737 

valid invalid valid valid valid Valid valid valid invalid valid valid Valid valid valid valid invalid valid valid valid valid valid valid valid valid valid invalid Ssb
2     64 
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PERHITUNGAN VALIDITAS SKALA MINAT STUDI LANJUT KE SMK 

 

 
 

      

       Rumus : 

      

       

       Butir skala Valid jika rxy > rtabel 

    
Perhitungan : 

     
Berikut ini merupakan perhutungan validitas pada butir nomor 1 

 No X Y X² Y² XY 

 1 5 226 25 51076 1130 

 2 5 221 25 48841 1105 

 3 5 204 25 41616 1020 

 4 5 213 25 45369 1065 

 5 4 174 16 30276 696 

 6 4 202 16 40804 808 

 7 5 183 25 33489 915 

 8 4 180 16 32400 720 

 9 4 225 16 50625 900 

 10 5 191 25 36481 955 

 11 4 173 16 29929 692 

 12 5 217 25 47089 1085 

 13 4 170 16 28900 680 

 14 4 211 16 44521 844 

 15 5 205 25 42025 1025 

 16 5 234 25 54756 1170 

 17 5 236 25 55696 1180 

 18 4 212 16 44944 848 

 19 5 192 25 36864 960 

 20 5 226 25 51076 1130 

 21 4 215 16 46225 860 

 22 5 245 25 60025 1225 

 23 5 236 25 55696 1180 

 24 5 221 25 48841 1105 

 25 5 214 25 45796 1070 

 26 5 223 25 49729 1115 

 27 4 193 16 37249 772 

 28 5 199 25 39601 995 

 

2222
xyr
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29 5 227 25 51529 1135 

 30 5 221 25 48841 1105 

 31 5 224 25 50176 1120 

 32 5 223 25 49729 1115 

 33 5 227 25 51529 1135 

 34 5 228 25 51984 1140 

 Jumlah 160 7191 760 1533727 34000 

   

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh :  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

Pada a = 5% dengan N = 34 diperoleh r tabel = 0, 339 karena r xy > r tabel, maka 

skala minat studi lanjut ke SMK no. 1 tersebut Valid  

 

 

 

 

 

 

 

  (7191)²} - 1533727){(34x    (160)²}  - 760) x {(34

)7191160()3400034(
rxy

XX

  }(51710481) -){(52146718  )} 25600 - {(25840

)1150560()1156000(
rxy

  {436237}  {240}

5440
rxy

  104696880

5440
rxy

14933.10232

5440
rxy

5316,0rxy
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SKALA MINAT STUDI LANJUT KE SMK 

 
 

  

         

 

Rumus : 

       

  

 

    

      

      

         

 

Kriteria : 

       Apabila r11 > r tabel, maka skala tersebut reliabel 

 

 

Perhitungan : 

      

 

1. Varians total 

      

  

 

 
 

      
         

         

         

         

 

 t˃
2
 = 

5152400    - 1516247.06 

 

 
   

                 34 

    

   

= 1471651.557 

    

         

 

2.  Varians butir 

      

  

 

 
 

      

         

         

                  

 

˃ b˃1
2    

 = 
760        - 752.94 = 0,207 

 

    

34 

 
 

  

 

˃ b˃2
2    

 = 646 - 609.88 = 1.062 

 

    

34 

 
 

  

 

˃ b˃3
2    

 = 644 - 626.94 = 0.501 

 

    

34 

 
 

  

 

˃ b˃55
2   

 = 381 - 336.73 = 0,713 

 

   
 

34 
  

  

 

˃ b˃
2    

 = 0,207 + 1,062+ 0,501 +………..+0,713 

 

  

=  64.251      

   

  

=  64 

   
 

  

2

2

11 1
1k

k

t

br

2

2

2

t

2

2

2

X
X

b

2

2

2

X
X

b
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3. Koefisien reliabilitas 

 

r11= ( ) (1- ) 

               = 1.018 

 

Pada a = 5% dengan n = 34, diperoleh r tabel = 0,339 Karena r 11 > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa skala minat studi lanjut ke SMK tersebut reliabel. 
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PEDOMAN OBSERVASI PROSES LAYANAN 

 

1. Judul Penelitian  : Meningkatkan Minat Studi Lanjut ke SMK pada 

Siswa Kelas VIII SMP N 2 Salem Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2012/2013 

2. Tujuan   : Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Layanan 

Informasi Karier 

3. Observer   :  

4. Observe   : 

5. Observasi ke  : 

6. Pelaksanaan observasi : 

a. Hari/tanggal : 

b. Jam   : 

Berikut ini adalah daftar pernyataan mengenai proses pelaksanaan layanan 

tindakan yaitu layanan informasi karier. 

No Aspek yang diamati Keterangan Kegiatan 

1 Pendahuluan   

2 Inti   

3 Penutup   

 

  



152 
Lampiran  

 
 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA 

  

1. Judul Penelitian  : Meningkatkan Minat Studi Lanjut ke SMK pada         

Siswa Kelas VIII SMP N 2 Salem Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2012/2013 

2. Tujuan   : Untuk Mengetahui Perkembangan Aspek Minat 

pada Siswa 

3. Observer   :  

4. Observe   : 

5. Observasi ke  : 

6. Pelaksanaan observasi : 

a. Hari/tanggal  : 

b. Jam   : 

c. Siklus ke  : 

Berikut ini adalah daftar pernyataan perkembangan aspek minat pada 

siswa. 

No Aspek yang 

diamati 

Deskriptor  Keterangan 

1 Persepsi Pengenalan dan penyimpulan 

informasi tentang objek 

 

2 Perhatian  Memfokuskan diri pada bidang-

bidang yang berhubungan 

dengan SMK seperti menekuni 

salah satu mata pelajaran di 

Sekolah 

 

3 Kepercayaan  Mempercayai bahwa 

keinginannya masuk SMK 

sebagai studi lanjut adalah 

pilihan yang tepat dan benar 

 

4 Keingin  Berkeinginan masuk SMK dan 

merasa puas memilih SMK 

sebagai studi lanjut  

 

5 Tindakan   Memiliki pernyataan positif 

terhadap studi lanjut ke SMK 

 Menentukan SMK yang akan 

dimasuki setelah lulus 
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Kisi-Kisi Instrumen Skala Minat Studi Lanjut ke SMK setelah Try Out 

Variabel Indikator Sub 

Indikator 

Deskriptor Item Pertanyaan ∑ 

+ -  

Minat 

studi 

lanjut ke 

SMK 

Persepsi Pengenalan 

(recognition) 

Pengenalan 

tentang SMK 

1,6,10 5,54 5 

Mengorganis

asikan 

Mengelompokan  

objek 

2,3,9 8,39 5 

Penafsiran Menyimpulkan 

informasi tentang 

objek 

12,15,17 14,20 5 

Perhatian Pemusatan/ 

konsentrasi 

Pemusatan/ 

Konsentrasi psikis 

terhadap objek 

11,16,18 13,19 5 

Kesadaran Mendapatkan 

informasi yang 

mendetail tentang 

kelebihan studi 

lanjut ke SMK 

41,47,23 55,25 5 

Kepercayaan/ 

Keyakinan 

Keyakinan 

 

-Meyakini bahwa 

studi lanjut ke 

SMK akan 

membawa pada 

yang diinginkan 

-Meyakini bahwa 

studi lanjut ke 

SMK merupakan 

pilihan yang tepat 

dan benar 

 

36, 38,52 

 

 

 

 

 

21,42,43 

 7, 40 

 

 

 

 

 

30,45 

5 

 

 

 

 

 

5 

Keinginan 

 

Hasrat Menjadikan studi 

lanjut ke SMK 

sebagai salah satu 

kepuasan 

27,28 

,34,35,51,48 

32,33,44

,49 

10 

Tindakan Perubahan Memiliki 

pernyataan positif 

terhadap studi 

lanjut ke SMK 

22,29,46 31,50 5 

Keputusan Menjadikan SMK 

sebagai tempat 

studi lanjut yang 

tepat 

26,37,53 4,24 5 

Jumlah  55 
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SKALA MINAT STUDI LANJUT SETELAH TRY OUT 

 

PENGANTAR 

Daftar ini berupa pernyataan yang ditujukan pada saudara untuk 

mengungkap seberapa besar minat studi lanjut ke SMK pada diri saudara. 

Sehingga jawaban saudara sangat bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam 

memberikan materi mengenai “Minat Studi Lanjut ke SMK” setelah kami 

mengetahui minat dalam diri saudara. 

Dalam pengisian skala ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang 

ada adalah sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi saudara yang sebenarnya. 

Alternatif jawaban yang saudara pilih bersifat pribadi dan dijamin kerahasiaannya, 

oleh sebab itu diharap menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas diri saudara secara lengkap di tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah daftar ini dengan sebaik-baiknya. 

3. Perhatikan tiap-tiap nomor dari daftar tersebut, jika diantara pernyataan-

pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi saudara maka berilah tanda centang  

(√) pada pilihan Jawaban yang telah disediakan. Dengan alternatif yaitu: 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS) dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS)  

4. Jika ada hal-hal yang belum jelas, dapat Saudara tanyakan sebelum 

mengerjakan daftar tersebut. 

Contoh: 

Pernyataan: Saya senang bisa melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)  

Anda memberi tanda (√) pada kolom Sesuai (S) jika anda sesuai. 

SS S N TS STS 

 √    

Berdasarkan contoh diatas, tanda cek (√) pada jawaban S menunjukkan 

bahwa Anda senang bisa melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sehingga pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda. 
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IDENTITAS DIRI 

5. Nama Lengkap :….…………………...…………………………………. 

6. Jenis kelamin : laki-laki/perempuan (coret yang tidak sesuai) 

7. Kelas  :………………………………………………………….. 

8. Nama sekolah :………………………………………………………….. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

No  Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya mengetahui bahwa SMK merupakan sekolah 

kejuruan yang menyiapkan tenaga kerja terampil 
     

2 Di daerah saya terdapat SMA Negeri dan SMA 

Swasta, SMK Negeri juga SMK Swasta 

     

3 Menurut saya, SMK merupakan tempat untuk 

mengembangkan bakat dan minat yang saya miliki 
     

4 Setelah lulus SMP, saya akan langsung ikut 

saudara/teman bekerja di kota 
     

5 Saya tidak tahu jurusan-jurusan yang ada di SMK      

6 SMK yang saya ketahui terdiri dari berbagai 

jurusan sesuai bakat dan minat yang dimiliki 
     

7 Saya khawatir orang-orang disekitar saya kurang 

menghargai saya jika masuk SMK 
     

8 Saya tidak pernah tahu tujuan dari masuk SMA 

dan tujuan masuk SMK 
     

9 Saya pikir memilih jurusan di SMK harus 

disesuaikan dengan bakat dan minat yang saya 

miliki  

     

10 Saya tahu bahwa dengan masuk SMK maka akan 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan di dunia kerja 

     

11 Saya memfokuskan diri pada salah satu bidang 

studi yang saya minati untuk memilih jurusan di 

SMK 

     

12 Menurut saya sekolah di SMK tidak hanya bagi 

yang ingin langsung kerja, tetapi juga bagi yang 

ingin melnajutkan ke perguruan tinggi 

     

13 Saya tidak memperhatikan mata pelajaran yang 

tidak sesuai dengan minat saya 
     

14 Saya pikir tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk 

menjadi orang sukses 
     

15 Bagi saya, melanjutkan sekolah ke SMK sangat 

penting untuk meraih cita-cita 
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16 Saya memperhatikan berbagai informasi tentang 

SMK 
     

17 Menurut saya, SMK Negeri maupun Swasta sama-

sama mencetak lulusan siap kerja 
     

18 Saya memperhatikan bakat dan minat yang saya 

miliki untuk menentukan jurusan di SMK  
     

19 Saya mengabaikan informasi tentang studi lanjut 

dari SMP 
     

20 Saya merasa tidak perlu melanjutkan 

sekolah/kursus lagi, yang penting setelah lulus 

SMP bisa kerja seadanya 

     

21 Saya yakin akan masuk SMK karena di SMK 

selain mendapatkan teori juga mendapatkan 

keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja 

     

22 Bagi saya, pendidikan itu penting untuk 

menunjang kesuksesan dalan hidup saya 
     

23 Dengan masuk SMK, akan menambah 

pengetahuan dan keterampilan saya 
     

24 Saya bingung menentukan pilihan studi lanjut 

setelah lulus SMP 
     

25 Saya tidak bertanya pada siapapun tentang studi 

lanjut khususnya dari SMP ke SMK 
     

26 Dalam pemilihan jurusan di SMK, saya 

mempertimbangkan bakat dan minat saya 
     

27 Saya akan melanjutkan studi ke SMK setelah lulus 

SMP karena keinginan saya 
     

28 Saya merasa puas masuk SMK karena dapat 

mengembangkan bakat dan minat yang saya miliki  
     

29 Saya memilih SMK sebagai studi lanjut agar saya 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan di dunia kerja 

     

30 Saya tidak yakin bisa sukses melalui SMK      

31 Sepengetahuan saya, siswa yang masuk SMK 

hanya yang ingin langsung kerja  
     

32 Saya merasa kurang cocok masuk SMK karena 

kegiatannya menyita waktu, tenaga, dan materi 
     

33 Saya merasa tidak nyaman masuk SMK karena 

orang tua dan orang-orang disekitar tidak 

mendukung 

     

34 Saya merasa puas masuk SMK karena prospek 

kariernya bagus 
     

35 Saya ingin langsung bekerja setelah lulus SMP 

karena teman-teman dan tetangga saya juga dapat 

langsung kerja setelang lulus SMP 

     

36 Saya yakin dengan masuk SMK maka cita-cita      
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saya akan terwujud 

37 Saya bertekad masuk SMK untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan saya  
     

38 Dengan masuk SMK, maka harapan saya untuk 

membantu orang tua dapat terwujud 
     

39 Saya pikir SMK hanya studi lanjut bagi siswa-

siswa yang ingin langsung kerja setelah lulus 
     

40 Saya akan langsung kerja ikut saudara ke kota 

setelah lulus SMP 
     

41 Saya mencari informasi tentang SMK dari 

berbagai sumber 
     

42 Saya optimis bahwa SMK yang saya pilih akan 

mempermudah dalam mencari kerja 
     

43 Saya merasa ilmu yang di dapat dari SMK sangat 

bermanfaat bagi kehidupan saya 
     

44 Saya tidak ingin melanjutkan studi ke SMK karena 

saya merasa kurang cocok 
     

45 Saya tidak yakin dengan sekolah di SMK bisa 

mencapai cita-cita yang saya inginkan 
     

46 Saya akan menjelaskan kepada keluarga, dan 

tetangga bahwa sekolah itu penting bagi 

kehidupan dan modal untuk bekerja 

     

47 Saya menyadari bahwa prospek karier lulusan 

SMK sangat bagus 
     

48 Saya senang karena orang tua saya mendukung 

saya masuk SMK 
     

49 Saya mengikuti teman saya memilih SMK sebagai 

tempat studi lanjut 
     

50 Saya menganggap bahwa tidak ada hubungannya 

antara sekolah dengan kerja 
     

51 Saya sudah memiliki rencana untuk melanjutkan 

sekolah ke SMK setelah dari SMP ini 
     

52 Saya yakin akan masuk SMK karena prospek 

kariernya bagus buat masa depan saya 
     

53 Saya sudah menentukan SMK mana yang akan 

saya masuki setelah lulus SMP ini 
     

54 Saya tidak tahu tentang kegiatan-kegiatan yang 

ada di SMK 
     

55 Saya merasa bahwa sekolah di SMK banyak 

menghabiskan waktu, tenaga dan materi 
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JURNAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : Meningkatkan Minat Studi Lanjut ke SMK Melalui 

Layanan Informasi Karier pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Salem Kabupaten 

Brebes 

No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 

1 Kamis, 8 November 2012 11.05-11.45 WIB Try Out 

2 Jum’at, 7 Desember 2012 10.00-10.40 WIB Pre Test 

3 Sabtu,8 Desember 2012 08.00-08.40 WIB Pemberian materi tentang 

mengenal SMK 

4 Selasa,11 Desember 2012 08.00-08.40 WIB Pemberian materi tentang 

program keahlian di SMK 

ke-1 

5 Rabu, 12 Desember 2012 08.00-08.40 WIB Pemberian materi tentang 

program keahlian di SMK 

ke-2 

6 Selasa, 18 Desember 2012 08.00-08.40 WIB  Post Test 1 

7 Rabu, 19 Desember 2012 08.00-08.40 WIB Pemberian materi layanan 

tentang prospek karier 

SMK 

8 Selasa, 25 Desember 2012 08.00-08.40 WIB Pemberian materi layanan 

tentang cara memilih 

program keahlian di SMK 

9 Rabu, 26 Desember 2012 08.00-08.40 WIB Pemberian materi layanan 

tentang cara memilih 

SMK 

10 Kamis, 3 Januari 2013 07.15-07.55 WIB Post Test 2 
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PROGRAM HARIAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Satuan Layanan (SATLAN)  

Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

No Hari,Tanggl,Waktu 
Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 
Alat Bantu Tempat Pelaksana Ket. 

1 

 

 

2 

 

 

Jum’at, 7-12-2012 

(10.00-10.40 WIB) 

 

Sabtu, 8-12-2012 

(08.00-08.40 WIB 

Kelas  

VIII B 

 

Kelas  

VIII B 

 

 

 

 Aplikasi 

Instrumentasi 

(Pre-Test) 

 

Layanan 

Informasi  

 

 

Skala Minat 

 

 

Mengenal 

SMK 

 

 

 

 

Alat Tulis, Lembar 

Skala Minat 

 

Alat Tulis, Laptop, 

Power Point 

 

 

Ruang kelas  

 

 

Ruang kelas  

 

 

 

 

 

Konselor  

 

 

Konselor  

 

 

 

Salem,     2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 

SEKOLAH  : SMP NEGERI 2 SALEM 

KELAS : VIII B 

MINGGU  : II ( DESEMBER 2012) 

KONSELOR : CICIH PURWANTI 
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PROGRAM HARIAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Satuan Layanan (SATLAN) 

Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

No Hari,Tanggl,Waktu 
Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 
Alat Bantu Tempat Pelaksana Ket. 

1 

 

 

2 

 

 

 

Selasa, 11-12-2012 

(08.00-08.40 WIB) 

 

Rabu, 12-11-2012 

(08.00-08.40 WIB) 

 

 

Kelas  

VIII B 

 

Kelas  

VIII B 

 

 Layanan 

Informasi  

 

 

Layanan 

Informasi  

 

Program 

Keahlian di 

SMK 

 

Program 

Keahlian di 

SMK 

 

 

 

Alat Tulis, Laptop, 

Power Point 

 

 

Alat Tulis, Laptop, 

Power Point 

Ruang kelas  

 

 

 

Ruang kelas  

 

 

 

 

 

Konselor  

 

 

 

Konselor  

 

 

 

 

 

 

Salem,     2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 

SEKOLAH  : SMP NEGERI 2 SALEM 

KELAS : VIII B 

MINGGU  : III (DESEMBER 2012) 

KONSELOR : CICIH PURWANTI 
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PROGRAM HARIAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Satuan Layanan (SATLAN) 

Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

 

No Hari,Tanggl,Waktu 
Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 
Alat Bantu Tempat Pelaksana Ket. 

1 

 

 

2 

 

 

 

Selasa, 18-12-2012 

(08.00-08.40 WIB) 

 

Rabu, 19-12-2012 

(08.00-08.40 WIB) 

 

 

Kelas  

VIII B 

 

Kelas  

VIII B 

 

Aplikasi 

Instrumentasi  

(Post-Test 1) 

 

Layanan 

Informasi  

 

Skala Minat 

 

 

 Prospek 

Karier SMK 

 

 

 

Alat Tulis, Lembar 

Skala Minat 

 

Alat Tulis, Laptop, 

Power Point 

Ruang kelas  

 

 

Ruang kelas  

 

 

 

 

 

Konselor  

 

 

Konselor  

 

 

 

 

 

 

Salem,     2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 

SEKOLAH  : SMP NEGERI 2 SALEM 

KELAS : VIII B 

MINGGU  : IV ( DESEMBER 2012) 

KONSELOR : CICIH PURWANTI 
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PROGRAM HARIAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Satuan Layanan (SATLAN) 

Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

 

No Hari,Tanggl,Waktu 
Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 
Alat Bantu Tempat Pelaksana Ket. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

Selasa, 25-12-2012 

(08.00-08.40 WIB) 

 

 

 

Rabu, 26-12-2012 

(08.00-08.40 WIB) 

 

 

Kelas  

VIII B 

 

 

 

 

Kelas  

VIII B 

 

 Layanan 

Informasi Karier 

 

 

 

Layanan 

Informasi Karier 

 

Cara Memilih 

Program 

Keahlian di 

SMK 

 

Cara Memilih 

SMK 

Alat Tulis, 

Lembar Skala 

Minat 

 

 

Alat Tulis, 

Laptop, Power 

Point 

Ruang kelas  

 

 

 

 

Ruang kelas  

 

 

 

 

 

Konselor  

 

 

 

 

Konselor  

 

 

 

 

 

 

Salem,      2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 

SEKOLAH  : SMP NEGERI 2 SALEM 

KELAS : VIII B 

MINGGU  : V ( DESEMBER 2012) 

KONSELOR : CICIH PURWANTI 
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PROGRAM HARIAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Satuan Layanan (SATLAN) 

Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

 

No Hari,Tanggl,Waktu 
Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 
Alat Bantu Tempat Pelaksana Ket. 

1 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 3-1-2013 

(07.15-07.45 WIB) 

 

 

 

Kelas  

VIII B 

 

 

 

 Post-Test 2 

 

 

 

Skala Minat 

 

 

  

Alat Tulis, Lembar 

Skala Minat 

 

 

Ruang kelas  

 

 

 

 

 

 

 

Konselor  

 

 

Salem,   Januari 2013 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 

SEKOLAH  : SMP NEGERI 2 SALEM 

KELAS : VIII B 

MINGGU  : I ( JANUARI 2012) 

KONSELOR : CICIH PURWANTI 
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SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Sekolah : SMP N 2 SALEM 

Kelas : VIII B 

Semester/ Tahun : Gasal/2012 

Bidang Bimbingan  : Bidang Karier 

Judul /Spesifikasi Layanan : Mengenal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Jenis Layanan : Layanan Informasi 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

 

A. Tujuan Layanan                 1. Siswa dapat mengetahui mengenai SMK 

secara keseluruhan 

2. Siswa dapat mengetahui tujuan masuk SMK 

3. Siswa dapat mengetahui manfaat masuk 

SMK 

4. Siswa dapat menyebutkan SMK-SMK yang  

ada di sekitar daerahnya 

B. Materi Layanan : Materi pengenalan SMK, tujuan masuk SMK, 

manfaat masuk SMK dan sebagainya, 

(penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di 

lampiran materi layanan). 

C. Alokasi Waktu : 1 X 40 menit 

D. Metode Layanan : Ceramah plus diskusi dan tugas 

E.  Kegiatan Layanan :  

 Strategi 

Penyajian 

Tahap 

situasional 

1. Pendahuluan 

- Konselor mengucapkan salam 

- Berdo’a 

- Presensi 
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- Pembinaan rapport 

- Konselor menyampaikan tujuan dari kegiatan  

yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. 

Tahap 

Ekplorasi 

 

 

 

Tahap 

Elaborasi 

 

 

Tahap 

konfirmasi 

2. Inti 

- Menggali pengetahuan siswa mengenai materi   

yang disampaikan 

- Guru BK menjelaskan materi yang 

disampaikan yaitu mengenai Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

- Tanya jawab mengenai materi yang 

disampaikan 

- Antar siswa dan guru BK saling bertukar  

pengetahuan mengenai bakat dan minat 

- Mengamati, memantau, dan membantu  apabila 

ada masalah atau siswa yang  belum paham 

dengan 

penjelasan konselor 

3. Penutup 

- Menjelaskan bahwa kegiatan akan segera 

berakhir 

- Kesimpulan 

- Doa penutup 

- Salam penutup 

  

F. Tempat Layanan : Ruang kelas VIII B 

G. Alat dan Media : Spidol, papan tulis, komputer, powerpoint 

H. Rencana Penilaian dan 

Tindak Lanjut 

: Penilaian Proses 

- Menilai kesungguhan siswa ketika mengikuti 

layanan 

- Menilai kesungguhan siswa ketika menerima 

materi layanan. 

- Menilai Keaktifan  siswa pada saat proses 
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layanan yang telah disampaikan oleh 

konselor 

    Penilaian Hasil 

Laiseg secara lisan mengenai UCA 

(understanding, comfort, dan action), yakni : 

a. Pemahaman baru apa yang didapatkan  

siswa setelah pemberian layanan. 

b. Bagaimana perasaan siswa setelah 

mendapatkan layanan. 

c. Apa yang akan dilakukan siswa setelah 

mendapatkan layanan 

   Tindak Lanjut  = Bahasan materi selanjutnya 

I. Buku Sumber : Rochmanudin dan Abdul Chamid.2011. Lulus  

SMP-MTS melanjutkan kemana?. 

 

 

Semarang,       2012 

Mengetahui,    

Guru Pembimbing 

 

 

 

Sri Endang Y. S.Pd 

NIP.196712191994032006 

Peneliti  

 

 

 

Cicih Purwanti 

NIM.1301408075 
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SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Sekolah : SMP N 2 SALEM 

Kelas : VIII B 

Semester/ Tahun : Gasal/2012 

Bidang Bimbingan  : Bidang Karier 

Judul /Spesifikasi Layanan : Program Keahlian di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 

Jenis Layanan : Layanan Informasi 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

 

A. Tujuan Layanan                 5. Siswa dapat mengetahui tentang bidang studi  

keahlian di SMK 

6. Siswa dapat mengetahui mengenai program 

studi keahlian di SMK 

7. Siswa mempunyai gambaran program studi 

keahlian di SMK sesuai bakat, minat, dan 

cita-citanya 

8. Siswa dapat menjelaskan jurusan-jurusan 

yang ada di SMK 

B. Materi Layanan : Materi tentang bidang studi keahlian, program 

studi keahlian, jurusan-jurusan yang ada di 

SMK, dan lain-lain, (penjelasan lebih lengkap 

dapat dilihat di lampiran materi layanan). 

C. Alokasi Waktu : 1 X 40 menit 

D. Metode Layanan : Ceramah plus diskusi dan tugas 

E.  Kegiatan Layanan :  
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 Strategi 

Penyajian 

Tahap 

situasional 

4. Pendahuluan 

- Konselor mengucapkan salam 

- Berdo’a  

- Presensi 

- Pembinaan rapport 

- Konselor menyampaikan tujuan dari kegiatan  

yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. 

Tahap 

Ekplorasi 

 

 

 

 

Tahap 

Elaborasi 

 

 

 

 

Tahap 

konfirmasi 

5. Inti 

- Menggali pengetahuan siswa mengenai materi   

yang disampaikan 

- Guru BK menjelaskan materi yang 

disampaikan yaitu  

mengenai bidang, program studi, dan 

kompetensi  

keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 

- Tanya jawab mengenai materi yang 

disampaikan 

- Antar siswa dan guru BK saling bertukar  

pengetahuan  

mengenai spektrum keahlian di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

- Mengamati, memantau, dan membantu  apabila 

ada masalah atau siswa yang  belum paham 

dengan 

penjelasan konselor 

6. Penutup 

- Menjelaskan bahwa kegiatan akan segera 

berakhir 

- Kesimpulan 

- Doa penutup 
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- Salam penutup 

F. Tempat Layanan : Ruang kelas VIII B 

G. Alat dan Media : Spidol, papan tulis, komputer, powerpoint 

   

H. Rencana Penilaian dan 

Tindak Lanjut 

: Penilaian Proses 

- Menilai kesungguhan siswa ketika mengikuti 

layanan 

- Menilai kesungguhan siswa ketika menerima 

materi layanan. 

- Keaktifan  siswa pada saat proses layanan 

yang telah disampaikan oleh konselor. 

    Penilaian Hasil 

Laiseg secara lisan mengenai UCA 

(understanding, comfort, dan action), yakni : 

d. Pemahaman baru apa yang didapatkan  

siswa setelah pemberian layanan. 

e. Bagaimana perasaan siswa setelah 

mendapatkan layanan. 

f. Apa yang akan dilakukan siswa setelah  

mendapatkan layanan 

   Tindak Lanjut  = Bahasan materi berikutnya 

I. Buku Sumber : Rochmanudin dan Abdul Chamid.2011. Lulus  

SMP-MTS melanjutkan kemana?. 

            Semarang,       2012 

Mengetahui,    

Guru Pembimbing 

 

 

 

Sri Endang Y. S.Pd 

NIP.196712191994032006 

Peneliti  

 

 

 

Cicih Purwanti 

NIM.1301408075 
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SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Sekolah : SMP N 2 SALEM 

Kelas : VIII B 

Semester/ Tahun : Gasal/2012 

Bidang Bimbingan  : Bidang Karier 

Judul /Spesifikasi Layanan : Prospek Karier Lulusan SMK  

Jenis Layanan : Layanan Informasi 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

 

A. Tujuan Layanan                 9. Siswa dapat menjelaskan bahwa SMK 

memiliki 

 prospek masuk dunia kerja (dunia industry 

maupun  

wirausaha) dan masuk Perguruan Tinggi (PT) 

10. Siswa dapat menjelaskan manfaat dan 

pentingnya  

Pendidikan dan keterampilan dalam dunia 

kerja 

B. Materi Layanan : Prospek karier lulusan SMK dapat memasuki 

dunia  

kerja (dunia industry maupun wirausaha) dan 

masuk  

Perguruan Tinggi (PT),(penjelasan lebih lengkap 

dapat dilihat di lampiran materi layanan). 

C. Alokasi Waktu : 1 X 40 menit 

D. Metode Layanan : Ceramah plus diskusi dan tugas 
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E.  Kegiatan Layanan :  

 Strategi 

Penyajian 

Tahap 

situasional 

7. Pendahuluan 

- Konselor mengucapkan salam 

- Berdo’a untuk memulai kegiatan 

- Presensi 

- Pembinaan rapport 

- Konselor menyampaikan tujuan dari kegiatan  

yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. 

Tahap 

Ekplorasi 

 

 

 

Tahap 

Elaborasi 

 

 

Tahap 

konfirmasi 

8. Inti 

- Menggali pengetahuan siswa mengenai materi   

yang disampaikan 

- Guru BK menjelaskan materi yang disampaikan  

yaitu mengenai bakat dan minat 

- Tanya jawab mengenai materi yang 

disampaikan 

- Antar siswa dan guru BK saling bertukar  

pengetahuan mengenai prospek karier lulus 

SMK 

- Mengamati, memantau, dan membantu  apabila 

ada masalah atau siswa yang  belum paham 

dengan 

penjelasan konselor 

9. Penutup 

- Menjelaskan bahwa kegiatan akan segera 

berakhir 

- Kesimpulan 

- Doa penutup 

- Salam penutup 

  

F. Tempat Layanan : Ruang kelas VIII B 

G. Alat dan Media : Spidol, papan tulis, komputer, powerpoint 

H. Rencana Penilaian dan : Penilaian Proses 
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Tindak Lanjut - Menilai kesungguhan siswa ketika mengikuti 

layanan 

- Menilai kesungguhan siswa ketika menerima 

materi layanan. 

- Keaktifan  siswa pada saat proses layanan 

yang telah disampaikan oleh konselor 

    Penilaian Hasil 

Laiseg secara lisan mengenai UCA 

(understanding, comfort, dan action), yakni : 

g. Pemahaman baru apa yang didapatkan siswa 

setelah pemberian layanan. 

h. Bagaimana perasaan siswa setelah 

mendapatkan layanan. 

i. Apa yang akan dilakukan siswa setelah 

mendapatkan layanan 

   Tindak Lanjut  = Bahasan materi berikutnya 

I. Buku Sumber : Rochmanudin dan Abdul Chamid.2011. Lulus  

SMP-MTS melanjutkan kemana?. 

 

 

Semarang,       2012 

Mengetahui,    

Guru Pembimbing 

 

 

 

Sri Endang Y. S.Pd 

NIP.196712191994032006 

Peneliti  

 

 

 

Cicih Purwanti 

NIM.1301408075 
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SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

Sekolah : SMP N 2 SALEM 

Kelas : VIII B 

Semester/ Tahun : Gasal/2012 

Bidang Bimbingan  : Bidang Karier 

Judul /Spesifikasi Layanan : Cara Memilih Program Keahlian di SMK  

Jenis Layanan : Layanan Informasi 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

 

A. Tujuan Layanan                 11. Siswa dapat menyebutkan cita-cita yang 

dimiliki 

12. Siswa dapat menjelaskan bakat dan minat 

yang dimiliki 

13. Siswa dapat mengetahui bagaimana cara 

untuk memilih program keahlian di SMK  

14. Siswa dapat merealisasika pemahamannya 

mengenai pemilihan program keahlian di 

SMK dengan memilih salah satu jurusan di 

SMK sesuai bakat, minat dan cita-cita yang 

dimiliki. 

15. Siswa dapat mengaplikasikan 

pemahamannya  

dengan memilih SMK sebagai studi lanjut 

berdasarkan keingin sendiri. 

B. Materi Layanan : Materi tentang cara memilih program di SMK  

dengan memperhatikan beberapa kriteria 

pemilihan program di SMK, (penjelasan lebih 

lengkap dapat dilihat di lampiran materi 
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layanan). 

C. Alokasi Waktu : 1 X 40 menit 

D. Metode Layanan : Ceramah plus diskusi dan tugas 

E.  Kegiatan Layanan :  

 Strategi 

Penyajian 

Tahap 

situasional 

10. Pendahuluan 

- Konselor mengucapkan salam 

- Berdo’a untuk memulai kegiatan 

- Presensi 

- Pembinaan rapport 

- Konselor menyampaikan tujuan dari kegiatan  

yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. 

Tahap 

Ekplorasi 

 

 

 

Tahap 

Elaborasi 

 

 

 

Tahap 

konfirmasi 

11. Inti 

- Menggali pengetahuan siswa mengenai materi   

yang disampaikan 

- Guru BK menjelaskan materi yang 

disampaikan yaitu mengenai cara memilih 

program keahlian di SMK 

- Tanya jawab mengenai materi yang 

disampaikan 

- Antar siswa dan guru BK saling bertukar  

pengetahuan mengenai memilih program 

keahlian di SMK 

- Mengamati, memantau, dan membantu  apabila 

ada masalah atau siswa yang  belum paham 

dengan 

penjelasan konselor 

12. Penutup 

- Menjelaskan bahwa kegiatan akan segera 

berakhir 

- Kesimpulan 

- Doa penutup 
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- Salam penutup 

F. Tempat Layanan : Ruang kelas VIII B 

G. Alat dan Media : Spidol, papan tulis, komputer, powerpoint 

H. Rencana Penilaian dan 

Tindak Lanjut 

: Penilaian Proses 

- Menilai kesungguhan siswa ketika mengikuti 

layanan 

- Menilai kesungguhan siswa ketika menerima 

materi layanan. 

- Keaktifan  siswa pada saat proses layanan 

yang telah disampaikan oleh konselor 

    Penilaian Hasil 

Laiseg secara lisan mengenai UCA 

(understanding, comfort, dan action), yakni : 

j. Pemahaman baru apa yang didapatkan siswa 

setelah pemberian layanan. 

k. Bagaimana perasaan siswa setelah 

mendapatkan layanan. 

l. Apa yang akan dilakukan siswa setelah 

mendapatkan layanan 

   Tindak Lanjut  = Bahasan materi berikutnya 

I. Buku Sumber : Rochmanudin dan Abdul Chamid.2011. Lulus  

SMP-MTS melanjutkan kemana?. 

 

Semarang,       2012 

Mengetahui,    

Guru Pembimbing 

 

 

 

Sri Endang Y. S.Pd 

NIP.196712191994032006 

Peneliti  

 

 

 

Cicih Purwanti 

NIM.1301408075 
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SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

Sekolah : SMP N 2 SALEM 

Kelas : VIII B 

Semester/ Tahun : Gasal/2012 

Bidang Bimbingan  : Bidang Karier 

Judul /Spesifikasi Layanan : Cara Memilih Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 

Jenis Layanan : Layanan Informasi 

Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

 

A. Tujuan Layanan                 16. Siswa dapat menjelaskan tentang SMK yang 

ada di daerahnya 

17. Siswa dapat mengetahui cara memilih SMK 

yang tepat sebagai tempat studi lanjut 

18. Siswa dapat mengaplikasikan keinginannya 

masuk SMK dengan memilih SMK yang 

tepat 

B. Materi Layanan : Materi mengenai criteria-kriteria memilih 

SMK, (penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di 

lampiran materi layanan). 

C. Alokasi Waktu : 1 X 40 menit 

D. Metode Layanan : Ceramah plus diskusi dan tugas 

E.  Kegiatan Layanan :  
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 Strategi 

Penyajian 

Tahap 

situasional 

13. Pendahuluan 

- Konselor mengucapkan salam 

- Berdo’a 

- Presensi 

- Pembinaan rapport 

- Konselor menyampaikan tujuan dari kegiatan 

yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. 

Tahap 

Ekplorasi 

 

 

 

Tahap 

Elaborasi 

 

 

 

Tahap 

konfirmasi 

14. Inti 

- Menggali pengetahuan siswa mengenai materi   

yang disampaikan 

- Guru BK menjelaskan materi yang 

disampaikan yaitu mengenai cara memilih 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

- Tanya jawab mengenai materi yang 

disampaikan 

- Antar siswa dan guru BK saling bertukar  

pengetahuan mengenai cara masuk SMK yang 

tepat 

- Mengamati, memantau, dan membantu  apabila 

ada masalah atau siswa yang  belum paham 

dengan 

penjelasan konselor 

15. Penutup 

- Menjelaskan bahwa kegiatan akan segera 

berakhir 

- Kesimpulan 

- Doa penutup 

- Salam penutup 

  

F. Tempat Layanan : Ruang kelas VIII B 

G. Alat dan Media : Spidol, papan tulis, komputer, powerpoint 

H. Rencana Penilaian dan : Penilaian Proses 
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Tindak Lanjut - Menilai kesungguhan siswa ketika mengikuti 

layanan 

- Menilai kesungguhan siswa ketika menerima 

materi layanan. 

- Keaktifan  siswa pada saat proses layanan 

yang telah disampaikan oleh konselor 

    Penilaian Hasil 

Laiseg secara lisan mengenai UCA 

(understanding, comfort, dan action), yakni : 

m. Pemahaman baru apa yang didapatkan  

siswa setelah pemberian layanan. 

n. Bagaimana perasaan siswa setelah 

mendapatkan layanan. 

o. Apa yang akan dilakukan siswa setelah 

mendapatkan layanan 

   Tindak Lanjut  = Bahasan materi berikutnya 

I. Buku Sumber : Rochmanudin dan Abdul Chamid.2011. Lulus  

SMP-MTS melanjutkan kemana?. 

 

Semarang,       2012 

Mengetahui,    

Guru Pembimbing 

 

 

 

Sri Endang Y. S.Pd 

NIP.196712191994032006 

Peneliti  

 

 

 

Cicih Purwanti 

NIM.1301408075 
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MATERI LAYANAN MENGENAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

 

1. Definisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenis pendidikan 

menengah yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga 

kerja terampil tingkat menengah, atau membuka lapangan pekerjaan sendiri secara 

mandiri (Chamid, 2011:39). Selain itu, jika masih sanggup atau masih memiliki 

keinginan untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, maka bisa 

memasuki Perguruan Tinggi sesuai dengan program keahlian yang dimilikinya. 

Masa studi di SMK ada yang menyelenggarakan program pendidikan 

selama 3 tahun dan 4 tahun. Lama studi di SMK yang 4 (empat) tahun, ditambah 

setahun magang diindustri atau program 3 + 1. Hal ini dilakukan untuk 

memperdalam keterampilan siswa SMK langsung diindustri. Selain itu, agar siswa 

SMK mampu menghasilkan produktivitas yang bisa memenuhi kebutuhan siswa 

sendiri. 

2. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

a. Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja 

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha/industri 

sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilih. 

b. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. 

c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 

agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri 

maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

3. Perbedaan Antara SMA dan SMK 
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4. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan 

Dalam spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan 

keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 

: 251/C/KEP/MN/2008, memuat: 

a. Bidang Studi Keahlian 

b. Program Studi Keahlian 

c. Kompetensi Keahlian 

Pada intinya, bidang studi keahlian yang ada di SMK sesuai dengan 

spektrum terbaru terdiri dari 6 bidang, yaitu: 

a. Bidang Teknologi dan Rekayasa 

Kelompok bidang ini berkaitan dengan teknologi industry dan aplikasinya 

serta bentuk kegiatan pabrikasi dan rekayasa. 
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b. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

c. Bidang Kesehatan 

d. Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata 

e. Bidang Agribisnis dan Agroteknologi 

f. Bidang Bisnis dan Manajemen 

 

 

 

 

Sumber : Chamid, Abdul. dan Rochmanudin. 2010. Lulus SMP/MTS?. 

Yogyakarta: Paramitra Publishing. 
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MATERI LAYANAN CARA MEMILIH PROGRAM KEAHLIAN DI SMK 

 

Memilih program keahlian di SMK sangat penting, karena sangat 

menentukan kelancaran dalam menggapai cita-cita. Berikut tips cara memilih 

program keahlian di SMK: 

1. Sebelum Anda memilih Program Keahlian di SMK, terlebih dahulu temukan 

bakat dan potensi diri Anda. 

2. Menyesuaikan Cita-cita, Minat dan Bakat Anda. Minat adalah atensi, 

ketertarikan pada sesuatu, tetapi harus rasional. Cita-cita dan ketertarikan 

harus disesuaikan dengan bakat atau kemampuan riil kita. 

3. Konsultasi. Rajinlah konsultasi kepada konselor, wali kelas, dan orang tua. 

Karena peran mereka akan sangat penting dalam memilih jurusan di SMK. 

4. Pilih program keahlian atau jurusan yang sesuai dengan keinginan dan 

prospek masa depan. Jangan memilih suatu program keahlian karena ikut-

ikutan atau karena program keahlian tersebut sedang dogemari. Pilih suatu 

program keahlian yang dalam jangka panjang masih diperlukan. 

5. Daya tampung jurusan atau peluang diterima. Perhatikan daya tamping setiap 

jurusan, baik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri maupun Swasta. Pada 

umumnya setiap jurusan memiliki kuantitas yang terbatas dan diperebutkan 

oleh banyak calon siswa.   

6. Perhatikan untuk program keahlian tertentu yang membutuhkan persyaratan 

khusus. 

 

 

 

Sumber : Chamid, Abdul. dan Rochmanudin. 2010. Lulus SMP/MTS?. 

Yogyakarta: Paramitra Publishing. 
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MATERI LAYANAN PROSPEK KARIER SMK 

SMK ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja tingkat menengah, tapi 

tidak menutup kemudian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

Secara rinci prospek karier SMK dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Prospek Studi Lanjut 

Masuk SMK bukan berarti bahwa lulusan SMK tidak bisa melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi. SMK memiliki kesempatan yang sama seperti SMA/MA. 

Hanya saja, dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), siswa SMK harus memilih 

program studinya sesuai dengan program keahlian di SMK.  

2. Prospek Dunia Kerja  

SMK memiliki peluang masuk dunia kerja lebih besar, karena dibekali 

keterampilan (skill) sesuai dengan program keahlian dan disiapkan untuk menjadi 

tenaga professional. Untuk itu, setiap lulusan SMK dituntut memiliki keahlian 

khusus dan kualitas tinggi, baik dalam bekerja maupun dalam hasil kerja. 

3. Kursus/Training 

Lulusan SMK dapat melanjutkan kursus/training sesuai dengan 

jurusan/program keahlian pada waktu SMK.  

4. Wirausaha 

Lulusan SMK diberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan (skill) untuk 

memasuki dunia kerja. Dari seluruh pengetahuan yang diberikan di SMK, 60% 

diantaranya disampaikan dalam bentuk praktik dan 40% dalam bentuk teori .oleh 

karena itu, setelah lulus SMK, seseorang telah memiliki persiapan untuk bekerja 

sesuai keterampilan yang diperolehnya dis ekolah. Selain dapat memasuki dunia 

kerja dunia industri tetapi juga dapat memasuki dunia usaha khususnya wirausaha. 

Dengan keterampilan yang diperoleh, seseorang yang lulus dari SMK dapat 

membuka usaha mandiri. Misalnya untuk beberapa program keahlian yang dapat 

membuka usaha mandiri atau wirausaha, yaitu montir atau perbengkelan, salon 

kecantikan, tailor, dan lain-lain.  
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Sumber : Chamid, Abdul. dan Rochmanudin. 2010. Lulus SMP/MTS?. 

Yogyakarta: Paramitra Publishing. 
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MATERI LAYANAN CARA MEMILIH SEKOLAH MENENGAH 

KEJURUAN (SMK) 

Dalam hal memilih Sekolah Kejuruan tidak bisa dianggap mudah. Untuk 

itu, bagi siswa SMP dan orang tua yang sedang mencari sekolah kejuruan, carilah 

informasi sekolah yang cukup. Berikut tips yang bisa digunakan dalam memilih 

Sekolah Kejuruan sebagai berikut: 

1. Reputasi  

Reputasi bisa Anda jadikan sebagai dasar dalam memilih Sekolah 

Menengah Kejuruan. Reputasi SMK dikalangan akademis tergantung dari 

kualitas lulusan, metode pengajaran, Bapak/ibu guru, sarana belajar mengajar 

yang baik, fasilitas yang memadai. Media untuk mendapatkan informasi bisa 

lewat brosur, spanduk, iklan radio, dating atau telepon ke sekolah atau 

bertanya pada alumninya. 

2. Status Akreditasi  

Status akreditasi merupakan status yang diberikan oleh Badan Akreditasi 

yang merupakan penilaian terhadap kemandirian ataupun kemajuan terhadap 

kegiatan belajar serta hal lain yang berkaitan dengan kualitas lulusan. Adapun 

berbagai macam status yang dapat diperoleh adalah Terakreditasi A, Kategori 

Sekolah (SSN, SKM, RSBI) 

3. Fasilitas Pendidikan  

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka 

mencapai kualitas pembelajaran. Gedung yang representif, ruang laboratorium 

standar, baik praktikaum dasar maupun praktikum khusus yang mendukung 

pada program keahliannya (computer multimedia, pabriksasi atau 

perbengkelan), perpustakaan yang lengkap merupakan criteria sekolah yang 

anda pilih. 

4. Prospek Lulusan  

Kualitas pembelajaran dan fasilitas pendidikan akan berpengaruh terhadap 

prospek lulusan. Sekolah yang baik tentunya memiliki komitmen dalam 
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membantu siswa untuk mencapai suatu tujuan masa depannya, yaitu kelulusan 

siswa dengan kualitas yang tinggi. 

5. Lokasi dan Biaya  

Biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan kualitas fasilitas 

pembelajaran yang diberikan. Biaya yang rendah belum tentu menjamin 

kualitas atau reputasi sekolah yang baik. Disamping biaya, lokasi sekolah 

perlu diperhatikan, karena masalah lokasi terkait dengan biaya hidup yang 

harus dipersiapkan ketika sudah menentukan sekolah, misalnya biaya 

transportasi, resiko diperjalanan menuju sekolah, waktu jarak tempuh dan lain-

lain. 

6. Memiliki Bursa Kerja Khusus  

Sekolah kejuruan harus memiliki Bursa Kerja Khusus yang dapat 

membantu sekolah dan siswa dalam membangun jaringan dengan dunia usaha 

atau bisnis dengan tujuan untuk: 

a. Membangun jaringan dengan dunia usaha atau industri dalam membantu 

siswa dalam praktik kerja lapanagan. 

b. Membangun kerjasama dengan dunia usaha atau dunia indstri dalam hal 

penyaluran tenaga kerja professional, dari mulai proses training sampai 

dengan penempatan kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

setiap kelulusan SMK. 

c. Membantu siswa untuk mendapatkan Sertifikar Kompetensi yang sangat 

berguna untuk kompetisi dalam angkatan kerja. 

7. Prestasi  

Sekolah memiliki banyak prestasi, baik prestasi akademik maupun non 

akademik menunjukan suatu pengelolaan atau manajemen sekolah yang baik 

serta guru-guru yang berkualitas dalam membimbing dan memberikan arahan 

yang baik dan mendidik. 
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Sumber : Chamid, Abdul. dan Rochmanudin. 2010. Lulus SMP/MTS?. 

Yogyakarta: Paramitra Publishing. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

SEKOLAH : SMP NEGERI 2 SALEM     MINGGU : II (DESEMBER2012) 

KELAS : VIII B         KONSELOR : CICIH PURWANTI 

 

No Tanggal 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1. Jum’at  

7-12-2012 

Siswa Kelas  

VIII B 

Aplikasi 

Instrumen 

(Pre Test) 

 Skala minat  

 
 Laiseg: Siswa memahami tujuan 

pengungkapan masalah dan 

sangat mengharapkan hasil-

hasilnya  

 Laijapen: akan dilanjutkan 

dengan pemberian layanan baik 

klasikal berupa layanan 

informasi karier. 

Pengadministrasikan skala minat studi 

lanjut ke SMK berjalan lancar; lembar 

jawaban diolah dan hasilnya 

dimasukkan dalam computer dan akan 

ditindaklanjuti sebagai kebutuhan 

siswa kelas VIII yang kemudian dari 

kebutuhan tersebut dijadikan acuan 

untuk memberikan treatment pada 

siswa kelas VII. Pada awal pertemuan, 

siswa masih belum terkondisikan dan 

masih ramai. 

2. Sabtu 

8-12-2012 

Siswa kelas 

VIII B  

Layanan 

Informasi 

Mengenal 

SMK 
 Laiseg: Siswa dapat 

mengetahui mengenai SMK 

secara keseluruhan, siswa 

dapat mengetahui tujuan 

masuk SMK, siswa dapat 

mengetahui manfaat masuk 

SMK, siswa dapat 

menyebutkan SMK-SMK 

yang ada di sekitar daerahnya 

Penyajian disertai diskusi dengan 

partisipasi aktif siswa serta pemberian 

tugas di setiap akhir kegiatan. Siswa 

masih kelihatan canggung dan asing 

dengan praktikan. 
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  Laijapen: siswa 

mengaplikasikan 

pengetahuannya sebagai 

bahan pertimbangan masuk 

SMK 

 

Salem,     2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

SEKOLAH : SMP NEGERI 2 SALEM     MINGGU : III (DESEMBER2012) 

KELAS : VIII B       KONSELOR : CICIH PURWANTI 

No Tanggal 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1. Selasa 

11-12-2012 

Siswa 

Kelas VIII 

B 

Layanan 

Informasi 

 Program 

Keahlian di 

SMK ke-1 

 

 Laiseg: Siswa menjadi tahu 

tentang program dan bidang 

studi keahlian di SMK, siswa 

merasa senang dan puas 

dengan pengetahuan yang baru 

diperolehnya. 

 Laijapen: siswa menyadari 

bahwa memfokuskan diri pada 

informasi bidang-bidang studi 

keahlian yang ada di SMK 

serta mencari informasi yang 

lebih mendetail dari berbagai 

sumber termasuk hal yang 

penting yang mempengaruhi 

masa depannya.  

Prose pelaksanaan layanan informasi 

karier berjalan dengan lancar, 

pertemuan kedua dalam pemberian 

materi layanan tentang program 

keahlian di SMK masih terlihat kaku 

bahkan siswa masih terliha tegang 

saat menerima materi layanan. 

Penyajian pertemuan kedua dengan 

diskusi dan partisipasi aktif siswa. 
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2. Rabu 

12-12-2012 

Siswa 

kelas VIII  

Layanan 

Informasi 

Program 

Keahlian di 

SMK ke-2 

 

 Laiseg: siswa merasa puas 

dengan pengetahuan yang baru 

diperolehnya serta menjadi 

tahu jurusan-jurusan yang ada 

di SMK beserta kegiatan-

kegiatan siswa SMK di 

sekolah.  

  Laijapen: dengan siswa 

mengetahui program-program 

atau jurusan-jurusan yang ada 

di SMK dapat menumbuhkan 

kesadaran pada siswa tentang 

pentingnya memfokuskan diri 

pada mata pelajaran yang 

dimintainya sehingga 

memudahkan siswa 

menentukan jurusan di SMK 

yang akan dipilihnya pada 

waktu studi lanjut ke SMK. 

Menanyakan sejauh mana siswa 

memahami materi yang 

disampaikan. Penyajian dengan 

menggunakan media visual berupa 

gambar jurusan-jurusan yang ada di 

SMK Beserta kegiatannya sedangkan 

metode yang digunakan berupa 

ceramah plus diskusi dan tugas serta 

didukung dengan partisipasi aktif 

siswa.  

Salem,     2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

SEKOLAH : SMP NEGERI 2 SALEM     MINGGU : IV (DESEMBER2012) 

KELAS : VIII B         KONSELOR : CICIH PURWANTI 

No Tanggal 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1. Selasa 

18-12-2012 

Siswa 

Kelas VIII 

B 

Aplikasi 

Instrumen 

(Post Test 1) 

 

Skala Minat 
 Laiseg : adanya perubahan 

siswa terhadap tingkat minat 

studi lanjut ke SMK 

 Laijapen: hasilnya dijadikan 

acuan pemberian layanan 

informasi berikutnya 

Proses pengisian skala minat berjalan 

lancar dan tertib. 

2. Rabu 

19-12-2012 

Siswa 

kelas VIII 

B 

Layanan 

Informasi 

Prospek 

Karier di 

SMK 

 

 Laiseg: siswa memiliki 

pemahaman yang luas mengenai 

prospek karier lulus SMK. 

 Laijapen: adanya keinginan 

yang kuat pada diri siswa untuk 

masuk SMK setelah lulus 

 

Penyajian dengan menggunakan media 

visual (gambar kegiatan dalam dunia 

kerja maupun Perguruan Tinggi) 

sedangkan metode yang digunakan berupa 

ceramah plus diskusi dan tugas serta 

didukung dengan partisipasi aktif siswa.  

Salem,     2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

 

 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075  
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

SEKOLAH : SMP NEGERI 2 SALEM     MINGGU :  V (DESEMBER2012) 

KELAS : VIII B         KONSELOR : CICIH PURWANTI 

No Tanggal 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1. Selasa 

25-12-2012 

Siswa 

Kelas VIII 

B 

Layanan 

Informasi 

Cara 

memilih 

program 

keahlian di 

SMK 

 Laiseg : Siswa mengetahui 

bagaimana cara memilih 

program-program di SMK yang 

tepat buat dirinya. 

 Laijapen: memilih salah satu 

program di SMK yang sesuai 

dengan kompetensi yang 

dimilikinya. 

Penyajian dengan menggunakan media 

visual (gambar berbagai macam profesi 

seseorang) serta didukung dengan 

partisipasi aktif siswa. 

2. Rabu 

19-12-2012 

Siswa 

kelas VIII 

B 

Layanan 

Informasi 

Cara 

memilih 

SMK 

 

 Laiseg: Siswa mengetahui 

bagaimana cara memilih SMK 

yang tepat buat dirinya. 

 Laijapen: memilih SMK yang 

tepat untuk dijadikan studi 

lanjut setelah lulus 

 

Penyajian dengan menggunakan media 

visual (gambar dan alamat beberapa SMK 

Se-Kabupaten Brebes dan). Kegiatan 

didukung dengan partisipasi aktif siswa.  

Salem,     2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

SEKOLAH  : SMP NEGERI 2 SALEM       MINGGU : I ( JANUARI 2012) 

KELAS : VIII B        KONSELOR : CICIH PURWANTI 
 

 

No 

Tanggal Kegiatan Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1. Kamis, 3-1-2012 

(07.15-07.45 WIB) 

 

Siswa 

Kelas 

VIII B 

Post-Test 2 

 

Skala Minat 

 
 Laiseg: Siswa sudah memiliki 

pemahaman yang lebih matang 

mengenai skala minat sehingga 

siswa memahami lebih dalam 

maksud dan tujuan skala minat 

studi lanjut ke SMK bagi siswa. 

 Laijapen: siswa memanfaatkna 

dengan baik pengetahuan yang 

diperolehnya dari materi layanan 

informasi karier yang diberikan 

oleh praktikan untuk menentukan 

studi lanjut setelah lulus SMP 

khususnya studi lanjut ke SMK 

Penyajian diisi penjelasan 

cara pengisian skala 

minat disertai  partisipasi 

aktif siswa. 

Salem,     2012 

Mengetahui,             Praktikan, 

Guru Bimbingan dan Konseling 

 

 

Sri Endang Y. S.Pd             Cicih Purwanti 

NIP.196712191994032006            NIM. 1301408075 
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DAFTAR SISWA KELAS VIII B 

SMP NEGERI 2 SALEM 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

NO  NAMA SISWA 

1 Anis Fitri R. 

2 Asep Kurniawan 

3 Asep Saepurrohman 

4 Asih Ramadanty 

5 Atik Krisna Wati 

6 Cahyanto  

7 Carwin  

8 Cicih Komalasari 

9 Cicih Nurmalasari 

10 Cucu Sulistiana 

11 Dandi Aginda 

12 Diah Oktiyeni 

13 Dicka Krisdiana 

14 Djuan Cahya G. 

15 Elisa Triana 

16 Ibrahimy  

17 Julia Rahmawati  

18 Kendi Maulana 

19 Komarudin  

20 Lia Lutfiani 

21 Lutfi Hamid 

22 Nia Karlina 

23 Rani Wulansari 

24 Rudiana  

25 Sesi Perawati 

26 Singgih Yuniarto 

27 Siti Nursalimah 

28 Siti Nuralafiah 

29 Solihin  

30 Sulistiawati  

31 Susep Supriatna 

32 Tashela Nurazizah 

33 Wawan Kurniawan  

34 Winda Apriliani  

35 Yogi Pinanda 

 

 


