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ABSTRAK 

 

Kaslani. 2016. “Pengembangan Model Layanan Informasi Karier Berbasis 

Kolaborasi Antara Sekolah dengan DU/DI Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pengambilan Keputusan Karier Pada Siswa SMK Negeri 

Kabupaten Brebes”. Tesis. Program Studi: Bimbingan dan Konseling. 

Pembimbing I : Prof. Dr. Sugiyo M.Si dan Pembimbing II : Prof. Dr. 

Samsudi M.Pd. 

Kata kunci : keputusan karier, layanan Informasi karier, kolaborasi sekolah 

dengan DU/DI. 

 

Layanan informasi karier yang berjalan saat ini belum disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa, masih menggunakan metode ceramah dalam penyampaiannya, 

dan belum melibatkan pihak lain seperti DU/DI dalam memberikan informasi 

karier kepada siswa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui deskripsi layanan 

informasi karier dan kemampuan pengambilan keputusan karier siswa yang saat 

ini dilakukan di lapangan, menghasilkan model layanan informasi karier berbasis 

kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan karier siswa SMK, mengetahui tingkat efektivitas model 

layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk 

meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karier siswa SMK Negeri 1 

Bulakamba Kabupaten Brebes. 

Pendekatan penelitian menggunakan metode Research and Development 

(R&D) dari Borg & Gall dengan langkah-langkah: (1) studi pendahuluan, (2) studi 

pengembangan, dan (3) tahap validasi model, (4) hasil model final, dan (5) uji 

coba terbatas. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling 

dengan kelas yang memiliki tingkat keputusan karier yang rendah yaitu siswa 

kelas XI TOKR 4 berjumlah 36 siswa SMK Negeri 1 Bulakamba. 

Hasil pengembangan model adalah layanan informasi karier berbasis 

kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan pengambilan 

keputusan karier siswa SMK yang terdiri dari; 1) rasional, 2) visi dan misi, 3) 

tujuan, 4) isi/materi layanan informasi karier berbasis life skills education, 5) 

pendukung sistem, 6) prosedur pelaksanaan layanan, dan 7) evaluasi dan tindak 

lanjut. Hasil uji terbatas dalam bentuk layanan informasi karier, didapati efektif 

dan dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karier siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan skor pre test terhadap post test pada skala 

keputusan karier  

Saran yang dapat diberikan bahwa guru bimbingan dan konseling 

diharapkan dapat melaksanakan layanan informasi karier berbasis kolaborasi 

antara sekolah dengan DU/DI karena terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan karier siswa. Bagi kepala sekola diharapkan dapat 

memberikan kesempatan kepada guru bimbingan dan konseling untuk 

melaksanakan kolaborasi dengan pihak DU/DI guna mendukung dalam pemberian 

informasi karier kepada siswa. 
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ABSTRACT 

 

Kaslani. 2016. "Development of Model-Based Career Information Services 

Collaboration Between Schools with DU/DI For Improving 

Career Decision Making Ability Students of SMK Brebes". 

Thesis. Study Program: Guidance and Counseling. Supervisor I: 

Prof. Dr. Sugiyo M.Si and Supervisor II: Prof. Dr. Samsudi 

M.Pd.. 

Keywords: career decision, career information services, school collaboration with 

DU / DI. 

 

Career information services that are running currently not tailored to the 

needs of students, still use the lecture method in its delivery, and not involve other 

parties such as DU / DI in providing career information to students. The purpose 

of this study was to determine the description of information services and career 

decision making capabilities student's career is currently done in the field, 

generating a service model career information-based collaboration between 

schools with DU / DI to improve decision making capabilities career vocational 

students, determine the level of effectiveness of the model of information services 

collaboration between school-based career with DU / DI to improve decision 

making capabilities careers students of SMK Negeri 1 Bulakamba Brebes. 

The research approach in the Research and Development (R & D) of Borg 

& Gall with the steps: (1) a preliminary study, (2) study the development, and (3) 

the stage of model validation, (4) the results of the final model, and (5) limited 

trial. Sampling technique used is purposive sampling with a class that has a low 

level of career decision that a class XI student TOKR 4 of the 36 students of SMK 

Negeri 1 Bulakamba. 

The results of the model development is based career information services 

collaboration between schools with DU / DI to improve decision making 

vocational students career consisting of; 1) rational, 2) vision and mission, 3) 

purpose, 4) the content / materials based career information service life skills 

education, 5) supporting systems, 6) procedures for implementing the service, and 

7) evaluation and follow-up. The test results are limited in the form of career 

information services, was found effective and can improve students' career 

decision making capability. This is evidenced by the increase in score pre test to 

post-test on a scale of career decision 

Advice can be given that the guidance and counseling teacher is expected 

to implement a career-based information services collaboration between schools 

with DU / DI because it is proven to improve student's career decision making 

capability. For the head at school is expected to provide an opportunity for 

teachers to implement guidance and counseling to collaborate with the DU / DI to 

support the provision of career information to students. 

 

 

 

 



vi 
 

PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmatnya. Berkat karunianya, peneliti dapat menyelesaikan  tesis yang berjudul 

“Pengembangan Model Layanan Informasi Karier Berbasis Kolaborasi Antara 

Sekolah dengan DU/DI Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengambilan 

Keputusan Karier Pada Siswa SMK Negeri Kabupaten Brebes”. 

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

setingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.  

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: 

Prof. Dr. Sugiyo M.Si dan Prof. Dr Samsudi, M.Pd yang telah memberikan 

masukan yang sangat berharga untuk penelitian. Ucapan terima kasih peneliti 

sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses 

penyelesaian studi, diantaranya. 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di 

Pascasarjana Unnes. 

2. Prof. Dr. Achmad Slamet, M. Si, Direktur  Program  Pascasarjana Unnes, 

yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, 

penelitian, dan penulisan tesis. 

3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M. Pd., Kons, Koordinator Program Studi 

Bimbingan dan Konseling S2, S3 Program Pascasarjana Universitas Negeri 



vii 
 

Semarang  yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan 

tesis ini. 

4. Dr. Awalya, M. Pd., Kons, Sekertaris Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Program S2, S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan layanan baik sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.  

5. Bapak Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M. Pd., Kons dan Ibu Awalya, M. 

Pd., Kons, penguji draf tesis. 

6. Kepala Sekolah, dewan guru dan staf SMK Negeri 1 Bulakamba Kabupaten 

Brebes yang telah memberikan izin untuk penelitian ini. 

7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut 

serta mendukung, membantu dan memberi semangat kepada penulis. 

Peneliti sadar, bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan 

baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun  dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian 

ini bermanfaat dan  merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

Semarang,   Februari 2016 

 

           Penulis 

 

 

 

 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  .........................................................................  i   

PENGESAHAN UJIAN DRAF TESIS  ...............................................................  ii 

PERNYATAAN KEASLIAN  ..............................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .......................................................................  iv 

ABSTRAK  ...........................................................................................................  v 

ABSTRACT  .........................................................................................................  vi 

PRAKATA  ..........................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ........................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  ................................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  ..........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ......................................................................................  xiii 

BAB I  PENDAHULUAN  

1.1. Latar belakang masalah  .............................................................................  1 

1.2. Identifikasi masalah  ...................................................................................  8 

1.3. Cakupan masalah ........................................................................................  8 

1.4. Rumusan Masalah  ....................................................................................   9 

1.5. Tujuan penelitian  ......................................................................................  9 

1.6. Manfaat Penelitian  ...................................................................................  11 

1.7. Spesifikasi Produk yang Dikemabangkan  ...............................................  12 

1.8. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  ...............................................  13 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN 

KERANGKA BERFIKIR 

2.1      Kajian Pustaka  ..........................................................................................  15 

2.2      Kerangka Teoritis  .....................................................................................  20 

2.2.1 Layanan Informasi Karier  ..............................................................  21 

2.2.2 Keputusan Karier  ............................................................................  28 

2.2.3 Kolaborasi  ......................................................................................  46 

2.2.4 Model Layanan Informasi Karier Berbasis Kolaborasi  

antara Sekolah dengan DU/DI untuk Meningkatkan  

Pengambilan Keputusan Karier  .....................................................  56 

2.3      Kerangka Berpikir  .....................................................................................  57 

2.4      Hipotesis  ...................................................................................................  60 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian  .....................................................................................  61 

3.2  Prosedur Penelitian  ..................................................................................  61 

3.3  Sumber Data dan Subjek Penelitian  ........................................................  68 

3.4  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  ..............................................  71 

3.5  Uji Keabsahan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas  ................................  76 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian  ........................................................................................  80 

4.1.1 Model Faktual Layanan Informasi Karier untuk Meningkatkan  

Pengambilan Keputusan Karier di SMK N 1 Bulakamba   .............  81 



ix 
 

4.1.1.1 Deskripsi Faktual Layanan Informasi Karier di  

 SMK N 1 Bulakamba  .........................................................  81 

4.1.1.2 Deskripsi Faktual Keputusan Karier siswa  .........................  86 

4.1.2 Model Hipotetik  ..............................................................................  94 

4.1.3 Model Akhir dan Keefektifan Model Layanan   ............................  125 

4.2  Pembahasan  ............................................................................................  144 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1  Simpulan  .................................................................................................  159  

5.2  Implikasi ..................................................................................................  160 

5.3  Saran  .......................................................................................................  162 

 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................  164 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................... 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 3.1 Daftar SMK untuk Studi Pendahuluan  .............................................  69 

Tabel 3.2 Daftar Subjek Penelitian pada Studi Pendahuluan  ............................  69 

Tabel 3.3 Subjek Penelitian ...............................................................................  69 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Wawancara  .........................................................  72 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Pengambilan Keputusan Karier  ........................  73 

Tabel 3.6 Daftar penskoran item  .......................................................................  74 

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Pengambilan Keputusan Karier  ...........................  75 

Tabel 4.1 Profil Skala Pengambilan Keputusan Karier Secara Umum  .............  88 

Tabel 4.2 Profil Kategori Siswa dalam Pengambilan Keputusan Karier  ..........  90 

Tabel 4.3 Distribusi skor tryout  ........................................................................  92 

Tabel 4.5 Isi Materi Layanan Informasi Karier Berbasis  

Kolaborasi antara Sekolah dengan DU/DI  ....................................  112 

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Validasi Ahli  ...........................................................  118 

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Validasi praktisi  ......................................................  119 

Tabel 4.6 Data Deskriptif Pre test ....................................................................  125 

Tabel 4.7 Uji Normalitas Data Nilai Pre-Test ..................................................  127 

Tabel 4.8 Uji Normalitas Data Nilai Post-Test .......................................................  127 

Tabel 4.9 Hasil perhitungan paired sample test  ...............................................  128 

Tabel 4.10 Uji Berpasangan Pre-Test dan Post-Test ........................................  129 

Tabel 4.11 Hasil pengamatan keputusan karier siswa pertemuan I  .................  131 

Tabel 4.12 Hasil pengamatan keputusan karier siswa pertemuan II  ................  132 

Tabel 4.13 Hasil pengamatan keputusan karier siswa pertemuan III ...............  133 

Tabel 4.14 Hasil pengamatan keputusan karier siswa pertemuan IV  ..............  135 

Tabel 4.15 Hasil pengamatan keputusan karier siswa pertemuan V  ................  136 

Tabel 4.16 Hasil pengamatan keputusan karier siswa pertemuan VI  ..............  138 

Tabel 4.17 Penyebaran skor pre test dan pos test  ............................................  141 

Tabel 4.18 Perbadingan Model Faktual, hipotetik dan model akhir  ................  155 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

                 Halaman 

Gambar 2.1 Model Umum Pengalaman Belajar Instrumental  ..........................  39 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian  ........................................................  58 

Gambar 3.1Pola One-Group Pretest-Posttest Design  .......................................  65 

Gambar 3.2 Alur Penelitian “Pengembangan model layanan  

informasi karir berbasis kolaborasi antara sekolah dengan  

DU/DI untuk meningkatkan pengambilan keputusan karir  .........  67 

Gambar 3.3 Prosedur Penyusunan Instrumen  ...................................................  71 

Gambar 4.1 Profil Skala Pengambilan Keputusan Karier secara Umum ..........  88 

Gambar 4.2 Profil Skala Pengambilan Keputusan Karier XI TOKR 4 .............  92 

Gambar 4.3 Model Faktual Layanan Informasi Karier  .....................................  94 

Gambar 4.4 Model Hipotetik Layanan Informasi Karier Berbasis  

Kolaborasi antara Sekolah dengan DU/DI  ....................................  101 

Gambar 4.5 Model Final Layanan Informasi Karier Berbasis  

Kolaborasi antara Sekolah dengan DU/DI  ....................................  123 

Gambar 4.6Grafik Hasil Post test .....................................................................  140 

Gambar 4.7 Grafik peningkatan kemampuan keputusan karier  

pada saat pre test dan post test  ....................................................  141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

Lampiran 1 Kisi-kisi Skala Pengambilan Keputusan Karier  ...........................  165 

Lampiran 2 Skala Pengambilan Keputusan Karier  ..........................................  166 

Lampiran 3 Skala Keputusan Karier Penelitian (Uji Terbatas)  .......................  170 

Lampiran 4 Pedoman Wawancara  ...................................................................  174 

Lampiran 5 Pedoman Penilaian Layanan (Laiseg)  ..........................................  177 

Lampiran 6 Skor Hasil Uji Coba Instrumen  ....................................................  178 

Lampiran 7 Skor Hasil Validitas dan Reliabilitas  ............................................  179 

Lampiran 8 Skor Hasil Studi Pendahuluan  ......................................................  183 

Lampiran 9 Data Nilai Terkecil Studi Pendahuluan Per Kelas  ........................  187  

Lampiran 10  Perbandingan Skor Subjek Sebelum dan Sesudah  

Diberi Layanan Informasi Karier Berbasis Kolaborasi Antara  

Sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan  

Kemampuan Pengambilan Keputusan Karier Siswa  ................  188 

Lampiran 11 Kondisi Faktual Layanan Informasi Karier  

untuk meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan  

Karier Siswa SMK Negeri1 Bulakamba ...................................  189 

Lampiran 12  Model Hipotetik Layanan Informasi Karier Berbasis  

Kolaborasi Antara Sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan  

Kemampuan Pengambilan Keputusan Karier Siswa  ................  207 

Lampiran 13  Model Akhir Layanan Informasi Karier  

Berbasis Kolaborasi Antara Sekolah dengan DU/DI untuk  

meningkatkan Pengambilan Keputusan Karier  ........................  225 

Lampiran 14 Skor Hasil Validasi Model Layanan Informasi Karier  

Berbasis Kolaborasi Antara Sekolah dengan DU/DI untuk  

meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan Karier  ...  243 

Lampiran 15 Rencana Satuan Layanan (RPL)  .................................................  244 

Lampiran 16 Daftar Hadir Peserta Layanan .....................................................  275 

Lampiran 17 Dokumentasi Penelitian  ..............................................................  276 

Lampiran 18 Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing .....................................  281 

Lampiran 19 Surat Ijin Penelitian dari PPs UNNES  ........................................  282 

Lampiran 20 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari  

SMK Negeri 1 Bulakamba  ............................................................  284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam rangka membantu siswa untuk 

mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa depan. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I 

ayat 1 yang berisi sebagai berikut, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Salah satu tugas guru bimbingan dan konseling yaitu membantu siswa 

dalam pengembangan karier yaitu dengan membantu siswa dalam memahami dan 

menilai informasi karier, serta memilih dan mengambil keputusan karier. Menurut 

Priest (2008:24) bahwa sebagian besar siswa tidak memiliki ide dalam membuat 

keputusan karier yang baik. Mereka juga perlu mengembangkan kemampuan 

dalam pilihan karier. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang 

pada umumnya untuk menyiapkan tenaga terampil untuk memasuki dunia kerja 

dengan pemenuhan kompetensi di berbagai bidang untuk dapat mandiri dan siap 

menghadapi tantangan globalisasi. Lulusan sekolah menengah kejuruan 

diharapkan bisa langsung siap kerja, mandiri dan mempunyai kompetensi sesuai 
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dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang ada saat ini. Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa, 

“Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan 

siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”.  

 

Kemudian pada Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa, 

“Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk 

memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional”. 

 

Memilih karier merupakan satu hal yang dialami setiap individu karena 

tidak ada seorangpun yang ingin menjadi pengangguran setelah menamatkan 

studinya. Memilih karier dan membuat keputusan karier bukanlah peristiwa sesaat 

yang terjadi sekali seumur hidup, melainkan sebuah proses yang panjang. Perlu 

adanya eksplorasi mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan bidang 

karier sebelum membuat keputusan karier. Eksplorasi tersebut biasanya terkait 

dengan pertanyaan apa, siapa, dimana, dan bagaimana informasi suatu karier. 

Pengambilan keputusan karier yang tepat tentunya harus disesuaikan 

dengan minat dan kemampuan peserta didik. Selain itu ada beberapa hal yang 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan karier, seperti kepribadian diri 

siswa, keterampilan yang dimiliki, serta pengetahuan tentang dunia kerja. Pada 

akhirnya individu akan mengambil keputusan mengenai kariernya setelah 

mengetahui adanya kecocokan antara kemampuan yang dimiliki dengan tuntutan 

dalam suatu karier. 

Berdasarkan harapan dari pendidikan kejuruan tersebut, maka Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) seharusnya mampu menyiapkan lulusannya yang 

berkompeten yang siap dan dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Siswa 
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yang menempuh pendidikan formal di jenjang SMK memiliki harapan untuk 

dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sejak duduk di bangku 

sekolah. Hasil studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada siswa di peroleh 

bahwa prosentase bahwa lulusan SMK yang diserap adalah 90% masih 

didominasi oleh siswa yang ingin kerja, 5% studi lanjut dan 5% berwirausaha. 

Keinginan bekerja siswa tidak berbanding lurus dengan jurusan yang diambil 

ketika menempuh pendidikan di SMK, masih adanya siswa yang memilih 

karier/pekerjaan apa adanya, tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

Dari hasil data keterserapan alumni SMK yang dapat di terima di dunia 

usaha dunia industri yang sesuai dengan skill dan kemampuannya dari tahun ke 

tahun pada angka 20% setiap sekolah, dan sisanya diterima di dunia usaha dan 

dunia industri (DUDI) karena mereka adalah alumni dari SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan).  

Rendahnya  keterserapan peserta didik yang tidak sesuai dengan skill dan 

kemampuan yang sudah diperoleh sejak duduk di bangku sekolah karena 

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan kariernya. 

Hasil wawancara dengan 5 guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri di 

Kabupaten Brebes bahwa, siswa yang mengambil jurusan TOKR di SMK, mereka 

disiapkan untuk menjadi tenaga teknisi menengah dibidang otomotif dan yang 

dilakukan adalah menservice, memperbaiki kendaraan dll, namun keadaan yang 

ada di lapangan menunjukkan bahwa lebih banyak siswa yang bekerja 

diperusahaan hanya sebagai operator contoh di PT. ASTRA Daihatsu, mereka 

hanya menjadi operator mesin sehingga pekerjaan mereka tidak sesuai dengan 
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skill dan kemampuan yang diperoleh sejak sekolah di SMK dan hal ini tidak 

sesuai dengan visi dan misi SMK, yaitu menyiapkan tamatan yang mampu 

bersaing memasuki dunia usaha dan industri (DU/DI). Sekolah mempunyai 

peranan yang sangat penting, karena sekolah merupakan lembaga sosial yang 

saling berinteraksi. Permasalahan yang dihadapi di SMK adalah karena sering 

terjadinya ketidaksesuaian antara kompetensi keahlian yang dipelajari siswa di 

SMK dengan bidang pekerjaan yang ada di DU/DI.  

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada guru bimbingan dan konseling 

bahwa dalam pemberian layanan informasi karier yang dilakukan selama ini 

masih menggunakan metode ceramah, belum adanya kerjasama dengan pihak lain 

dalam memberikan informasi karier, belum memanfaatkan informasi dari luar 

terkait informasi karier, dan belum adanya kolaborasi dengan DU/DI guna 

memperoleh informasi karier yang dibutuhkan oleh siswa. Berdasarkan kondisi 

tersebut maka menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap informasi 

karier yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling dan siswa pun merasa 

kurang memiliki wawasan yang luas mengenai informasi karier, dan tidak dapat 

merencanakan karier sehingga berakibat pada kemampuan pengambilan 

keputusan karier yang rendah. 

Layanan informasi merupakan layanan yang membantu peserta didik 

menerima dan memahami berbagai informasi mengenai karier. Menurut Nurihsan 

(2009: 11) mengemukakan bahwa layanan informasi karir merupakan bagian dari 

proses bimbingan sebagai upaya untuk membantu individu dalam merencanakan, 
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mengembangkan dan dapat memiliki pemecahan masalah-masalah karir dan 

merupakan suatu layanan untuk pemenuhan kebutuhan perkembangan individu 

sebagai proses yang integral dari program pendidikan. Tujuan layanan informasi 

adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan informasi tersebut 

selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari. 

Layanan informasi yang diberikan pada siswa diharapkan dapat 

memberikan pemahaman baru bagi siswa mengenai informasi yang diberikan oleh 

guru bimbingan dan konseling atau konselor. Siswa membutuhkan informasi yang 

relevan sebagai masukan dalam mengambil keputusan mengenai karier untuk 

bekal masa depannya. Memiliki pengetahuan yang tepat memungkinkan jumlah 

pilihan yang dapat mereka pertimbangkan juga bertambah, pengetahuan yang 

tepat dan benar membantu siswa untuk berfikir lebih rasional tentang perencanaan 

masa depan dan tuntutan penyesuaian diri dari pada mengikuti sembarang 

keinginan saja tanpa mempertimbangkan kenyataan dalam lingkungan hidupnya.  

Dari pemaparan tersebut maka diperlukan bantuan guru bimbingan dan 

konseling atau konselor untuk peserta didik dalam membantu pengambilan 

keputusan karier yang sesuai dengan skill/kemampuan yang dimilikinya. Bantuan 

dapat dilakukan melalui layanan informasi.  Pemberian layanan informasi karier 

yang diperlukan yaitu layanan informasi berbasis kolaborasi antara sekolah 

dengan DU/DI sehingga dapat membantu siswa dalam pemenuhan informasi 

pilihan kariernya. 

Kolaborasi dalam bimbingan dan konseling dalam penelitian Brabeck, 

Walsh & Latta menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi antar kelompok 
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(seperti sekolah, universitas, masyarakat dan profesi) dapat memberikan dampak 

yang positif terhadap motivasi akademik dan pengalaman siswa (Dollarhide & 

Saginak, 2012:163). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kolaborasi dengan 

berbagai pihak (termasuk dengan DU/DI) penting dilakukan oleh guru 

BK/konselor agar tercapainya tujuan pelayanan bimbingan dan konseling, 

khususnya dalam memberikan layanan informasi karier. 

Sekolah yang melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan 

seperti dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) masih belum optimal  sehingga 

siswa mengalami ketidaktepatan dalam menentukan pilihan kariernya dimasa 

yang akan datang. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari para ahli 

bimbingan dan konseling, mengingat kolaborasi merupakan salah satu bagian 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK/konselor seperti yang tercantum 

dalam kompetensi konselor dalam bidang mengembangkan pribadi dan 

profesionalitas secara berkelanjutan dengan mengimplementasikan kolaborasi 

intern di tempat bekerja yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam 

tempat bekerja termasuk di dalamnya dengan orang tua (Depdiknas, 2008:164). 

Kolaborasi yang dilakukan SMK dengan DU/DI diantaranya dengan 

menjalin kerjasama yang terwujud pada pelaksanaan praktek kerja industri dan 

rekruitmen kerja, namun hubungan kerjasama tersebut hanya sampai disitu saja 

dan masih dilakukan seperlunya saja seperti yang terjadi di SMK Kabupaten 

Brebes, hampir setiap tahun mejalankan program kerjasama dalam meningkatkan 

kompetensi siswa yaitu sesuai dengan program pemerintah bahwa SMK wajib 

menjalankan praktek kerja industri, namun hubungan kerjasama praktek kerja 
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industri hanya berjalan pada waktu itu saja, setelah praktek kerja industri selesai, 

maka kerjasamapun juga selesai. 

Kegiatan kolaborasi sebenarnya sangat menarik dan saling 

menguntungkan dalam praktek industri, seperti memberikan bekal kematangan 

karier dan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat praktek kerja 

industri yang bisa dilakukan dengan mengundang pihak DU/DI untuk menjalin 

kolaborasi dalam memberikan bekal mental maupun evaluasi pada siswa yang 

dapat menambah kompetensi siswa tersebut, dan pihak DU/DI juga tidak akan 

kesulitan jika membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan harapan DU/DI. 

Dengan adanya kolaborasi yang secara berkelanjutan maka akan saling 

menguntungkan antara pihak SMK maupun DU/DI. Pemberian bekal kompetensi 

dari DU/DI juga dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam menentukan 

pilihan karier.  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  A. Syamsuri, Siti S. 

Fadhilah, Wardatul Jannah, Chadijah HA, dengan judul “Model Bimbingan Karier 

Melalui Pendekatan Link And Match dengan Disnakertrans untuk Mewujudkan 

Masa Tunggu Memperoleh Pekerjaan Pendek”,  diperoleh hasil sebagai berikut: 

(1) bahwa model bimbingan karier melalui link and match dengan Disnakertrans 

layak untuk mewujudkan masa tunggu memperoleh pekerjaan pendek; (2) model 

bimbingan perencanaan karier mahasiswa melalui link and match dengan 

disnakertrans merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk membantu mereka 

dalam mewujudkan masa tunggu memperoleh pekerjaan pendek, setelah lulus; (3) 

model bimbingan perencanaan karier mahasiswa melalui link and match dengan 
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disnakertrans perlu diimplementasikan dalam program bimbingan di perguruan 

tinggi. 

Kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan karier melalui layanan 

informasi karier diharapkan bahwa siswa dapat memahami dan pada akhirnya 

dapat membuat pilihan kariernya kelak sesuai dengan bakat dan minat yang telah 

dimilikinya selama duduk di bangku SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 

Dengan keadaan tersebut maka dalam penelitian ini layanan informasi karier 

berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI diharapkan dapat memfasilitasi 

siswa dalam pengambilan keputusan karier, sehingga siswa dapat 

mengembangkan dan memutuskan keputusan kariernya. Berdasarkan uraian di 

atas maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai Pengembangan Model 

Layanan Informasi Karier Berbasis Kolaborasi Antara Sekolah dengan DU/DI 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan Karier Pada Siswa 

SMK Negeri Kabupaten Brebes.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan bahwa 

masalah keputusan karier siswa perlu diupayakan peningkatannya sebagai upaya 

pencegahan akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan kariernya yang 

berdampak pada tidak sesuainya antara kemampuan/skill yang dimiliki sejak 

sekolah dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, dari keadaan tersebut 

maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah: 
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(1) Layanan informasi yang dilaksanakan di sekolah saat ini masih menggunakan 

model dengan ceramah, artinya belum adanya kerjasama dengan pihak lain 

dalam memberikan informasi karier, 

(2) Belum memanfaatkan informasi dari luar terkait informasi karier, dan belum 

adanya kolaborasi dengan DU/DI guna memperoleh informasi karier yang 

dibutuhkan oleh siswa. 

(3) Model kolaborasi sekolah dengan DU/DI yang terjalin hanya pada saat akan 

menjalankan praktek industri saja. 

(4) Masih kurangnya relevansi kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan SMK 

dengan keputusan karier yang dipilih ketika memasuki dunia usaha dan dunia 

industri.  

(5) Kurangnya informasi karier yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ruang lingkup masalah 

yang akan dibahas akan dibatasi agar lebih spesifik. Peneliti akan membatasi 

ruang lingkup masalah pada pengembangan model layanan informasi karier 

berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan 

kemampuan pengambilan keputusan karier pada siswa SMK Negeri Kabupaten 

Brebes. 
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1.4 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana model layanan informasi karier berbasis 

kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan karier siswa, yang akan dapat diuraikan dalam 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  

1. Bagaimana layanan informasi karier dan kemampuan pengambilan keputusan 

karier siswa yang saat ini dilakukan di SMK Negeri Kabupaten Brebes? 

2. Bagaimana model layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah 

dengan DU/DI untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan 

karier siswa SMK Negeri 1 Bulakamba Kabupaten Brebes? 

3. Apakah model layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah 

dengan DU/DI efektif untuk meningkatkan kemampuan pengambilan 

keputusan karier siswa SMK Negeri 1 Bulakamba Kabupaten Brebes? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui model layanan informasi karier berbasis kolaborasi 

antara sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan kemampuan pengambilan 

keputusan karier siswa, yang akan dapat diuraikan dalam pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini:  
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1. Mengetahui deskripsi layanan informasi karier dan kemampuan pengambilan 

keputusan karier siswa yang saat ini dilakukan di SMK Negeri Kabupaten 

Brebes. 

2. Menghasilkan model layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara 

sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan kemampuan pengambilan 

keputusan karier siswa SMK Negeri 1 Bulakamba Kabupaten Brebes. 

3. Mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas model layanan informasi karier 

berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan 

kemampuan pengambilan keputusan karier siswa SMK Negeri 1 Bulakamba 

Kabupaten Brebes. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah manfaat. Manfaat dalam 

penelitian ini dibagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu untuk menambah khasanah 

ilmu pengetahuan dan informasi mengenai bimbingan konseling, khususnya 

layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk 

meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karier siswa SMK.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis pada hasil peneltian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman dan acuan bagi guru bimbingan dan konseling dalam 

memberikan layanan informasi karier di sekolah.   
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1.6.2.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor diharapkan dapat 

merekomendasikan layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah 

dengan DU/DI untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karier. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

Pengembangan model layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara 

sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan 

karier siswa akan memberikan manfaat bagi sekolah, maka kepala sekolah dapat 

memberikan kesempatan, dukungan dan memfasilitasi kepada guru bimbingan 

dan konseling dalam melaksanakan layanan informasi karier berbasis kolaborasi 

antara sekolah dengan DU/DI. 

1.6.2.3 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, maka penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan dalam bidang penelitiannya. Peneliti dapat memahami dan mampu 

menerapkan layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah dengan 

DU/DI untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karier. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah model 

layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk 

meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karier, dan materi satuan 

layanan yang dikembangkan. 
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1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.8.1 Asumsi Penelitian 

 

Penelitian ini bertitik tolak pada asumsi sebagai berikut: 

1. Sekolah merupakan lingkungan yang bertanggung jawab atas perkembangan 

karier siswa secara optimal sesuai dengan tugas perkembangan yang dilaluinya, 

dapat membantu siswa dalam menentukan pilihan kariernya sesuai dengan 

bakat dan minat yang dimiliki melalui layanan informasi karier yang diberikan 

oleh guru bimbingan dan konseling. Layanan iniformasis karier yang 

dilaksanakan di sekolah belum terpenuhi sesuai dengan harapan siswa maka 

perlu adanya inovasi terhadap layanan informasi karier yang selama ini 

dilakukan di sekolah, yaitu dengan memberikan layanan informasi karier 

berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI. 

2. Layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI 

yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling diberikan pada siswa 

diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan karier. 

3. Penggunaan layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah 

dengan DU/DI yang tepat dan berkelanjutan diharapkan dapat membantu siswa 

dalam membuat keputusan karier tanpa mengurangi kegiatan layanan yang 

sudah ada. 
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1.8.2 Keterbatasan Pengembangan 

Adapun keterbatasan dalam pengembangan model layanan informasi 

karier berbasis kolaborasi antara sekolah dengan DU/DI untuk meningkatkan 

kemampuan pengambilan keputusan karier siswa adalah sebagai berikut: 

1. Model layanan informasi karier berbasis kolaborasi antara sekolah dengan 

DU/DI di kabupaten Brebes masih belum optimal dilaksanakan, bahkan 

masih ada yang belum menjalin kolaborasi secara berkelanjutan dengan pihak 

DU/DI. 

2. Penyusunan model ini belum dapat digeneralisasikan secara luas, karena 

hanya sampai pada ujicoba terbatas, yang dengan kata lain belum pada tahap 

ujicoba dan desiminasi untuk kawasan yang lebih luas. 

3. Layanan informasi ini hanya terbatas pada sasaran/subjek untuk mengetahui 

kemampuan pengambilan keputusan karier siswa saja. 
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