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ABSTRAK 

 

 

Isnaria, Rizki Hayati. 2017. “Efektivitas Pelaksanaan Konseling Kelompok 

Teknik Self Instruction Untuk Meningkatkan Self-Efficacy dan Aspirasi 

Karir Siswa Kelas XI SMA Negeri 7 Pekanbaru”. Tesis. Program Studi 

Bimbingan Konseling. Program Pascasarjan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd, Kons., Pembimbing 

II  Prof. Dr Muhammad Jafar, M.Psi, Kons.  

 

 

Kata Kunci: konseling kelompok teknik Self Instruction, Self-Efficacy, Aspirasi 

Karir 

 

Self efficacy dan aspirasi karir merupakan hal yang sangat penting dalam 

tugas perkembangan remaja, antara lain pemilihan dan persiapan karir. Selain hal 

tersebut  self efficacy dan aspirasi karir dua hal yang dibutuhkan pada individu 

sebagai motivasi internal pada siswa dalam mencapai prestasi disekolah maupun 

aspirasi pendidikannya, maka siswa harus mempunyai self efficacy dan aspirasi 

karir yang tinggi. Fakta dilapangan masih terdapat siswa yang memiliki self 

efficacy dan aspirasi karir yang rendah, untuk itu diperlukan upaya-upaya atau 

strategi-strategi untuk menangani siswa yang memiliki self efficacy dan aspirasi 

karir rendah secara efektif. Dalam upaya untuk meningkatkan self efficacy dan 

aspirasi karir siswa yang rendah maka dapat dilakukan layanan konseling 

kelompok dengan teknik self instruction. Melalui teknik self instruction, 

pandangan negatif seseorang mengenai dirinya dapat diarahkan menjadi lebih 

positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan layanan konseling 

kelompok dengan teknik Self Instruction untuk meningkatkan self efficacy dan 

aspirasi karir siswa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah repetead measure dengan desain 

pretest and multiple posttest design dengan sampel penelitian 14 orang yang 

dipilih secara purposive dari 120 orang siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru.  yang 

memiliki self efficacy dan aspirasi karir siswa rendah. Hasil analisis dengan 

menggunakan repeated measures menunjukkan bahwa konseling kelompok 

teknik Self Instruction efektif dalam meningkatkan self efficacy (F(2,12)= 

145.146;p < 0.01) dan aspirasi karir (F(2, 12) =63.250;p < 0.01).  

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok 

dengan teknik Self Instruction efektif untuk meningkatkan meningkatkan self 

efficacy dan aspirasi karir siswa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

dikembangkan kembali dengan permasalahan yang berbeda dan efektif diterapkan 

di sekolah. 
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ABSTRACT 

 

 

Isnaria, Rizki Hayati. 2017. " The Effects Of Group Counseling By Using Self 

Instruction Technique To Improve The Students Self Efficacy And Career 

Aspiration From Senior High School 7 Pekanbaru ". Thesis. Guidance and 

Counseling, Postgraduate Program of Universitas Negeri Semarang. 

Advisors I. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd, Kons., Supervisor II  

Prof. Dr. Muhammad Jafar, M.Si., Kons. 

Keywords:  Self Instruction Technique group counseling; Self Efficacy; Career 

Aspiration 

 self-efficacy and career aspirations is very important in adolescent 

developmental tasks, including selection and career preparation, In addition to the 

self-efficacy and career aspirations of two things that are needed on the individual 

as an internal motivation to students in achieving schools and educational 

aspirations, then the student should have self-efficacy and career aspirations high. 

Facts on the field there are students who have self-efficacy and lower career 

aspirations, it will require efforts or strategies to deal with students who have self-

efficacy and lower career aspirations effectively. In an effort to increase self-

efficacy and career aspirations of students were low then do group counseling 

services with self-instruction techniques. through engineering self instruction,a 

person's negative view of him can be directed to become more positive. The 

purpose of this study was to test the effectiveness of group counseling services 

with Self  Instruction technique to increase self-efficacy and career aspirations of 

students, 

The method used is repetead measure multiple design with pretest and 

posttest design with sample 14 people were selected purposively than 120 

students of SMA Negeri 7 Pekanbaru. which hasself efficacy and low student 

career aspirations, The result of using a repeated measures analysis showed that 

group counseling Self Instruction technique effective in improving self efficacy( F 

(2,12) = 145 146; p<0:01) and career aspirations in (F (2, 12) = 63 250;p <0.01)  

Based on these results, it can be concluded that the counseling group with 

Self engineering Instruction effective to increase increase self-efficacy and career 

aspirations of students, The results of this study are expected to be redeveloped 

with different problems and effectively applied in schools. 

 

 

 



viii 
 

PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

nikmat dan rahmat-Nya.  Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Tesis 

ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Konseling Kelompok Teknik Self 

Instruction Untuk Meningkatkan Self-Efficacy dan Aspirasi Karir Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 7 Pekanbaru”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan 

meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling, 

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Keberhasilan ini didapat berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. 

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan pertama kepada para pembimbing: Prof. 

Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons dan Prof.Dr. Muhammad Jafar, M.Psi., 

Kons yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk penelitian ini. 

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

selama proses penyelesaian studi, diantaranya: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor UNNES yang telah memberikan 

kesempatan untuk menempuh pendidikan di PPs UNNES 

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

yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, 

penelitian dan penyususnan tesis. 



ix 
 

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

Bimbingan dan Konseling S2 dan S3 Program Pascasarjana UNNES yang 

telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisanan tesis. 

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

Konseling S2 dan S3 Program Pascasarjana UNNES yang telah memberikan 

kesempatan dan arahan dalam penulisan tesis 

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana UNNES yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh 

pendidikan. 

6. Dra. Hj. Adrias, Kepala SMA Negeri 7 Pekanbaru yang telah memberikan 

izin serta kemudahan dalam melakukan penelitian. 

7. Dra. Nurhayati, Koordinator BK SMA Negeri 7 Pekanbaru dan Rina 

Lestari,S.Pd  yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian. 

8. Kedua orang tua peneliti papa Drs. Amri AR, mama Dra. Irdamisraini, MA, 

kakak Ira Mahartika, M.Pd dan Adik Adila Ahkamu Syarfi yang telah 

memberikan doa dan usaha terbaik untuk peneliti.  

9. Semua teman-teman peneliti PPs Bimbingan Konseling 2015 yang sama-

sama berjuang dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga kita dapat 

bertemu dalam kondisi yang senantiasa dalam kebaikan suatu saat nanti. 

10. Teman-teman kos Kendeng 2 (Bu Muin) Kak Rozi, Kak Amel, Kak Hotma, 

Latih, Hani, Titin, Uyun,  dan lainnya yang berkontribusi dalam 

menyemangati peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.    



x 
 

Peneliti menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini mungkin masih terdapat 

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

bermanfaat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil 

penelitian ini bermanfaat dan merupakan konstribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

Semarang,     September 2017 

Penulis 

  



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... ii 

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

MOTO DAN PERSEMBAHAN  ....................................................................... iv 

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

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

DAFTAR ISI  ...................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL  .............................................................................................. xiii 

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv 

 

BAB I PENDAHULUAN  ................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang Masalah  ........................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................. 10 

1.3 Cakupan Masalah ...................................................................................... 10 

1.4 Rumusan Masalah  ..................................................................................... 11 

1.5 Tujuan Penelitian  ...................................................................................... 11  

1.6 Manfaat Penelitian  .................................................................................... 12 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA  

BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN ..................................... 14 

2.1    Kajian Pustaka  ........................................................................................... 14 

2.2    Kerangka Teoretis  ..................................................................................... 19 

2.2.1 Aspirasi Karir.................................................................................... 19 

2.2.1.1  Definisi Aspirasi Karir ........................................................ 19 

2.2.1.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aspirasi Karir ............. 23 

2.2.1.3  Dimensi dan Indikator Aspirasi Karir ................................. 26 

2.2.2 Perkebangan Karir ............................................................................ 28 

2.2.2.1  Teori Perkembangan Karir  ................................................. 28 

2.2.2.2  Tahap-Tahap Perkembangan Karir ...................................... 31 

2.2.2.3  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Karir .. 37 

2.2.3 Self Efficacy ....................................................................................... 41 

2.2.3.1  Definisi Self-Efficacy........................................................... 41 

2.2.3.2  Dimensi Self-Efficacy .......................................................... 43 

2.2.3.3  Proses Pembentukan Self-Efficacy ...................................... 45 

2.2.3.4  Self-Efficacy Rendah ........................................................... 47 

2.2.3.2  Faktor-Faktor Self-efficacy Rendah ..................................... 48 

2.2.3.3  Fungsi Self-efficacy ............................................................. 52 

2.2.3.4  Upaya Meningkatkan Self-efficacy Rendah ........................ 54 

2.2.4  Konseling Kelompok  ...................................................................... 56 

2.2.4.1  Pengertian Konseling Kelompok ........................................ 56 



xii 
 

2.2.4.2  Tujuan Konseling Kelompok  ............................................. 58 

2.2.4.3  Pembentukan Kelompok ..................................................... 60 

2.2.4.4  Tahapan-tahapan konseling Kelompok ............................... 72 

2.2.5 Konseling Kelompok Cognitive Behavior Therapy (CBT) .............. 70 

2.2.6 Konseling Kelompok dengan Teknik Self-Instruction ..................... 74 

2.2.6.1 Teknik Self-Instruction ......................................................... 74 

2.2.6.2 Langkah-Langkah Self-Instruction ...................................... 76 

2.2.6.3 Penerapan Teknik Self-Instruction ....................................... 79 

2.2.6.4 Mekanisme Penilaian Kognitif pada Teknik  

Self-Instruction ...................................................................... 84   

2.2.7 Teknik self instruction untuk meningkatkan self efficacy dan  

 aspirasi karir ...................................................................................... 88 

2.4    Kerangka Berpikir  ..................................................................................... 90 

2.5    Hipotesis Penelitian  ................................................................................... 93 

 

BAB III METODE PENELITIAN  ................................................................. 94 

3.1    Desain Penelitian  ....................................................................................... 94 

3.2    Lokasi Penelitian  ....................................................................................... 95 

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian ................................................................. 96 

 3.3.1  Populasi ........................................................................................... 96 

 3.3.2  Sampel ............................................................................................. 96 

3.4    Variabel Penelitian ..................................................................................... 97 

3.4.1  Variabel Dependen .......................................................................... 97 

3.4.2  Variabel Independen ........................................................................ 97 

3.5    Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data ................................................. 98 

3.6    Uji Instrumen ............................................................................................. 103 

          3.6.1  Uji Validitas .................................................................................... 103 

          3.6.2  Uji Reabilitas ................................................................................... 103 

3.7    Teknik Analisis data ................................................................................... 103 

          3.7.1  Analisis Deskriptif .......................................................................... 104  

          3.7.2  Uji Asumsi ...................................................................................... 104 

         3.7.2.1  Uji Normalitas ................................................................... 104 

         3.7.2.2  Uji Sphericity .................................................................... 104 

         3.7.2.3  Uji Hipotesis ..................................................................... 105 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 106 

4.1 Hasil penelitian ............................................................................................. 106 

4.1.1 Deskriptif Data .................................................................................... 106 

4.1.1.1 Kondisi Self Efficacy dan Aspirasi Karir Siswa SMA Negeri 7 

Kota Pekanbaru....................................................................... 106 

4.1.1.2 Data Skor Pretest, Posttest Subjek Penelitian ......................... 109 

4.1.2 Keefektifan Konseling dengan teknik self instruction untuk 

Meningkatkan Self Efficacy dan Aspirasi Karir Siswa Kelas XI  SMA 

Negeri 7 Pekanbaru  ........................................................................... 116 

         4.1.2.1 Uji Asumsi .............................................................................. 116 

                     4.1.2.1.1 Uji Normalitas .......................................................... 116 



xiii 
 

                     4.1.2.1.2 Uji Spherecity ........................................................... 117 

                4.1.2.2 Uji Hipotesis ........................................................................... 117 

4.1.3 Perbedaan Keefektifan Konseling Kelompok Teknik  

Self Instruction terhadap self efficacy dan aspirasi karir Siswa  

Kelas XI  SMA Negeri 7 Pekanbaru  ..................................................   118  

4.2 Pembahasan  .................................................................................................. 122 

4.2.1 Self Efficacy Siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru ................................... 122 

4.2.2 Aspirasi Karir Siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru ................................. 123 

4.2.3 Keefektifan Konseling Kelompok Dengan Teknik self instruction  

untuk meningkatkan self efficacy pada siswa SMA Negeri 7  

Pekanbaru  .......................................................................................... 124 

4.2.4 Keefektifan Konseling Kelompok Dengan Teknik self instruction  

untuk meningkatkan aspirasi karir pada siswa SMA Negeri 7  

Pekanbaru  .......................................................................................... 125 

4.2.5 Perbedaan Keefektifan Konseling Kelompok Dengan Teknik self 

instruction pada siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru untuk meningkatkan 

self efficacy dan aspirasi karir ............................................................. 125 

4.3 Keterbatasan Penelitian ................................................................................. 126 

 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 127 

5.1 Kesimpulan  .................................................................................................. 127 

5.2 Saran  ............................................................................................................. 128 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 129 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

Tabel 2.1 Tugas-tugas Perkembangan Vokasional menurut Super ..................   33 

Tabel 2.2 Tahapan-tahapan atau Periode dalam Studi Ginzberg .....................   37 

Tabel 2.3 Strategi Pengubahan Sumber Ekspetasi Efficacy .............................   55 

Tabel 3.1 Populasi Siswa SMA Negeri 7  Pekanbaru ......................................   96 

Tabel 3.2 Interval Skor Skala Self-Efficacy .....................................................   99 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Skala Self-Efficacy ............................................................   99 

Tabel 3.4 Interval Skor Skala Aspirasi Karir ...................................................   101 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Skala Aspirasi Karir .........................................................   102 

Tabel 4.1 Kategori Self Efficacy Siswa Kelas XI  SMA Negeri 7  

 Pekanbaru ........................................................................................  106 

Tabel 4.2 Kategori Aspirasi Karir Siswa Kelas XI SMAN 7 Pekanbaru.........  107 

Tabel 4.3 Hasil Pretest, Posttest 1 dan Posttest 2 Siswa Tiap Indikator 

                Self Efficacy ......................................................................................  110 

Tabel 4.4 Hasil Pretest, Posttest 1 dan Posttest 2 Siswa Tiap Indikator 

                Aspirasi Karir ...................................................................................  113 

Tabel 4.5 Normalitas Data Self Efficacy dan Aspirasi Karir ............................  116 

Tabel 4.6  Hasil uji Mauchly’s Test of Sphericity  Self Efficacy dan 

  Aspirasi Karir .................................................................................  117 

Tabel 4.7 Uji Hipotesis self efficacy dan aspirasi karir ....................................  118 

Tabel 4.8 Pairwise Comparisons self efficacy dan aspirasi karir Siswa ..........  119 

Tabel 4.9  Hasil Uji Hipotesis Perbandingan Keefektifan Konseling Kelompok 

Teknik Self Instruction terhadap self efficacy dan Aspirasi ...........  119 

Tabel 4.10 Pairwise Comparisons Perbandingan self efficacy dan  

 Aspirasi Karir ................................................................................. 120 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 2.1 The Conceptual and Analytical Framework by Lihong Huang ...  25 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir ........................................................................  92 

Gambar 3.1 Pretest and multiple posttest design .............................................  95 

Gambar 4.1 Tingkat Self Efficacy Siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru ...............  107 

Gambar 4.2 Tingkat Aspirasi Karir Siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru .............  108 

Gambar 4.3 Visualisasi pretest, posttest 1 dan posttest 2 subyek penelitian ...  111 

Gambar 4.4 Grafik peningkatan self efficacy siswa .........................................  111 

Gambar 4.5 Visualisasi pretest, posttest 1 dan posttest 2 subyek penelitian ...  114 

Gambar 4.6 Grafik peningkatan Aspirasi Karir siswa .....................................  114 

Gambar 4.7 Plot perbandingan peningkatan self efficacy dan Aspirasi Karir ..  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

Lampiran 1   Surat dan Administrasi ............................................................... 134 

Lampiran 2   Hasil Validator Ahli.................................................................... 138 

Lampiran 3   Instrumen .................................................................................... 142 

Lampiran 4   Prosedur Penelitian ..................................................................... 153 

Lampiran 5   Rencana Pelaksanaan Layanan ................................................... 165 

Lampiran 6  Tabulasi Uji Coba Instrumen ....................................................... 213 

Lampiran 7  Validitas dan Reabilitas ............................................................... 219 

Lampiran 8 Uji Statistik ................................................................................... 227 

Lampiran 9 Dokumentasi ................................................................................. 238 

 

 

 



1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Bekal masa depan seseorang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pada BAB II Pasal 3 yang membahas tentang tujuan 

pendidikan nasional. Hal tersebut menuntut negara untuk berperan memberikan 

pendidikan yang layak kepada warga negaranya agar cita-cita pendidikan nasional 

dapat terwujud, dimana negara harus dapat memberikan pengajar dan kurikulum 

yang sesuai dengan perkembangan individu. 

Sekolah memiliki peranan penting untuk mempersiapkan siswa meraih 

kesuksesan di masa depan, yaitu dengan mengembangkan potensi, baik yang 

berhubungan dengan mata pelajaran, maupun yang berhubungan dengan 

pengembangan diri pribadi, sosial, dan karier dalam kehidupannya. Secara 

kelembagaan, bimbingan dan konseling adalah bagian dari keseluruhan program 

pendidikan di sekolah, yang ditujukan untuk membantu atau memfasilitasi peserta 

didik (siswa) agar mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal 

(Maharani, 2011: 1). 

Secara psikologis siswa SMA tengah  memasuki tahapan perkembangan 

masa  remaja, yakni masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Siswa 

SMA berusia antara 15-18 tahun, masa ini digolongkan sebagai masa remaja 

(Mappiare, 2009: 23). Menurut Papalia, Old, dan Feldman (2008: 534) masa 

remaja adalah perjalanan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa ditandai oleh 

periode transisional panjang yang menunjukkan perubahan fisik, kognitif, dan 
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psikososial. Oleh karena itu, pada masa remaja diperlukan lingkungan sosial dan 

fisik  yang kondusif, yakni lingkungan orang tua atau orang dewasa yang 

membimbing dan mengayomi secara aspiratif, teman sebaya (peer group) yang 

mengembangkan norma kehidupan yang positif dan kreatif, dan lingkungan fisik 

yang memfasilitasi remaja untuk menyalurkan energi psikologis hingga 

membuahkan produktivitas.   

Salah satu tugas perkembangan remaja yang harus dicapai adalah memilih 

dan mempersiapkan diri untuk menjalankan suatu pekerjaan. Menurut Hurlock  

(1980:10) pemilihan dan persiapan diri untuk menjalankan suatu pekerjaan atau 

karir merupakan tugas perkembangan yang penting di masa remaja, sebab karir 

atau pekerjaan seseorang menentukan berbagai hal dalam kehidupan. Oleh sebab 

itu, persiapan diri ini menjadi tantangan bagi pihak sekolah, khususnya guru 

pembimbing untuk memberikan bantuan kepada siswa, sehingga siswa dapat 

menentukan arah karirnya kedepan, salah satunya dengan cara memberikan suatu 

layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan aspirasi 

karirnya. 

Menurut Maharani (2011) memiliki aspirasi karir adalah penting bagi 

siswa, karena dengan memiliki aspirasi karir yang jelas siswa dapat memilih dan 

merencanakan karir sesuai dengan minat, harapan, cita-cita, dan kemampuannya. 

Proses pemilihan karir untuk setiap individu adalah unik, karena antara individu 

satu dengan yang lain tidaklah sama, menurut Dorji (2008) orientasi aspirasi 

seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kelamin (Agak and 

Odiwuor, 2011), status ekonomi (Schnabel dkk, 2002), latar belakang keluarga, 
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harapan orangtua (Savickas, 2002), usia, serta kebijakan dan dukungan sekolah 

terhadap siswa (Dorji & Kinga, 2005)  

Aspirasi karir merupakan kebutuhan dasar siswa untuk dapat mencapai 

keberhasilan pada karir yang lebih baik di masa depannya. Aspirasi karir 

merupakan tujuan yang ditetapkan seseorang untuk dirinya sendiri dalam suatu 

pekerjaan atau tugas yang memiliki arti penting bagi seseorang. Dengan kata lain 

aspirasi karir dapat diartikan sebagai suatu harapan dalam pemilihan karir 

(Caroline, 2005: 79).  

Smulders (2007) menyatakan bahwa aspirasi karir dianggap sebagai 

indikator penting dari sebuah karir di masa depan, mengingat kurangnya motivasi 

dan ambisi tidak akan mengarah pada posisi teratas, karena dengan memiliki 

tingkat aspirasi karir yang tinggi tidak semata-mata memprediksi keberhasilan 

karir dalam organisasi besar saja, namun juga bisa menunjukkan sebuah cita-cita 

untuk menjadi sukses dengan memulai bisnis kewirausahaan sendiri. Adanya 

keinginan yang kuat dan telah melibatkan perencanaan atas usaha mewujudkan 

keinginan, harapan, dan cita-cita inilah yang menggambarkan aspirasi karir siswa, 

sedangkan aspirasi karir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai "membangun 

mewujudkan identitas kerja individu dan tujuan karir yang diinginkan" (Danziger 

dan Eden, 2006:115). 

Permasalahan karir merupakan salah satu masalah yang dialami remaja, 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri (2009) yakni terdapat permasalahan 

karir yang dialami oleh para remaja usia SMA, diantaranya: (1) kurang 

mengetahui cara memilih program studi; (2) kurang memiliki motivasi untuk 
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mencari informasi tentang karir;  (3) bingung dalam memilih pekerjaan; dan (4) 

belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu setelah lulus. Hal tersebut selaras 

dengan pendapat Sarwono (dalam Sawitri, 2009: 2) bahwa di Indonesia dari tahun 

ke tahun permasalahan karir yang dialami siswa SMA terkait penentuan karir 

antara lain mengenai ketidaktahuannya akan meneruskan studi lanjutan di bidang 

apa.  

Hal ini menjadikan perhatian penting bagi orang tua, pendidik dan siswa 

sebagai pendukung dalam memperoleh cita-cita karir atau sering disebut aspirasi 

karir. Aspirasi karir termasuk dalam teori perkembangan karir, aspirasi berada 

pada tahap eksplorasi (Super, 1990). Super (dalam Wahyu, 2012: 18) menjelaskan 

bahwa dalam hubungan mengenai usia dengan tahapan perkembangan karir 

dinamakan pelangi karir kehidupan (life-career rainbow), yang meliputi masa 

pertumbuhan (growth), eksplorasi (exploration), pemantapan (establishment), 

pembinaan (maintenance) dan kemunduran (decline).  Aspirasi dimulai pada tahap 

eksplorasi yakni sekitar usia 14 tahun dan ditandai oleh pengerucutan pilihan 

karir, dari fantasi karir, identifikasi pilihan tentatif, hingga keputusan akhir tentang 

karir pilihan (Agak dan Odiwuor, 2011). 

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Gunarsah (dalam Faridah, 2014: 

25) menyatakan bahwa terbentuknya aspirasi karir juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor di antaranya adalah harapan orang tua, keinginan untuk diakui oleh teman 

sebaya, persaingan, kebudayaan dimana individu tersebut bertempat tinggal, 

media massa, pengalaman, minat, dan keyakinan diri individu akan kemampuan 

yang dimilikinya atau sering dikenal sebagai efikasi diri (self efficacy). Lebih 
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lanjut dalam penelitian  Shumba dan Naong (2012) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pilihan karir dan aspirasi karir kalangan Afrika Selatan 

menunjukkan bahwa keluarga dengan persentase (30,83%) merupakan faktor 

signifikan dalam menentukan pilihan karir dan asprasi karir siswa. Faktor kedua 

yang jelas adalah keyakinan diri (Self efficacy) peserta didik dengan persentase 

(30,08%) untuk mengidentifikasi arah pilihan karir dan aspirasi karir yang disukai 

nya. Serta guru adalah faktor utama ketiga dengan persentase  (20,30%) yang 

mempengaruhi pilihan karir dan aspirasi karir peserta didik mereka. Namun hal 

tersebut berbeda dengan penelitian Barbaranelli (2011) yang menjelaskan hasil 

penelitiannya bahwa aspirasi karir dapat dipengaruhi sosioekonomi, keluarga, 

akademis, dan pengaruh self-referent.  

Menurut Bandura (1997:391) self efficacy adalah penilaian individu 

tentang kemampuan dirinya mengorganisasikan dan menjelaskan serangkaian 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai berbagai bentuk kinerja yang telah 

ditetapkan (dalam Schunk dkk, 2008:210). Self efficacy memiliki peran penting 

dalam mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang, seberapa kuat usahanya 

dan memprediksi keberhasilan yang akan dicapai.  

Self efficacy mempengaruhi motivasi melalui pilihan yang dibuat dan 

tujuan yang disusun. Self efficacy siswa yang tinggi cenderung memilih cara 

dengan tantangan yang lebih besar. Self efficacy yang besar cenderung 

membutuhkan usaha yang besar pula. Ketika self efficacy untuk mencapai tujuan 

tinggi, siswa akan berusaha lebih keras untuk berhasil menyelesaikan tugas-

tugasnya dan akan bertahan lebih lama ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya 
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siswa dengan self efficacy rendah akan memilih cara yang mudah, sedikit usaha 

dan mudah menyerah. Siswa dengan tingkat akademik yang sama, tetapi salah 

satunya memiliki self efficacy yang tinggi akan menampilkan performa yang lebih 

baik. Jadi jika self efficacy tinggi maka tujuan yang ingin dicapai jadi lebih tinggi, 

sedikit ketakutan akan gagal dan menemukan strategi baru saat strategi lama 

gagal. Sebaliknya, jika self efficacy rendah maka akan menghindari tugas dan 

mudah menyerah ketika kesulitan datang (umam,2015). 

 Schunk, dkk (2008:214) melakukan studi eksperimental yang berangkai 

tentang self efficacy dan menemukan bahwa murid yang merasa self efficacynya 

tinggi akan lebih menguasai berbagai tugas akademis, daripada murid yang 

memiliki self efficacy lemah. Selain itu studi ini menunjukkan bahwa self efficacy 

merupakan faktor signifikan yang memprediksi pembelajaran, karir dan prestasi.  

Penelitian Koseoglu (2015) bahwa study kasus yang dilakukan diturki 

menyatakan bahwa siswa dengan self-efficacy tinggi mampu menganalisis dan 

mengendalikan dorongan mereka dan berkembang dalam menghadapi tantangan, 

mereka unggul secara akademis.  Hal diatas juga sesuai dengan penelitian 

Handayani dan Nurwidawati (2013) bahwa ada hubungan antara self efficacy 

dengan prestasi belajar siswa akselerasi. Self efficacy yang dimiliki oleh siswa 

akselerasi semakin tinggi maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang 

didapatkan. Sebaliknya jika self efficacy yang dimiliki oleh siswa akselerasi 

rendah maka semakin rendah prestasi belajar yang didapatkan. Siswa akselerasi 

yang memiliki self efficacy yang tinggi mempunyai keyakinan dalam taraf 

kesulitan tugas.  
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Dari berbagai penelitian diatas sangat terlihat bahwa self efficacy individu 

sangat berhubungan dengan semua jenis perilaku berprestasi. Artinya siswa yang 

memiliki self efficacy tinggi cenderung akan mengeluarkan semua usaha untuk 

memperoleh prestasi, baik secara akademik maupun sekedar kemampuan untuk 

menetukan langkah masa depan dengan usaha dan mengenali potensi diri 

termasuk menentukan pilihan karir atau studi lanjutan yang akan dipilih. 

Self-efficacy merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri individu. 

Konsep self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Self-efficacy 

mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasi dan 

mengimplementasi tindakan untuk menampilkan kecakapan tertentu (Bandura, 

1986). 

 Baron dan Byrne (2000) mengemukakan bahwa self-efficacy merupakan 

penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan 

suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Di samping itu, 

Schultz (1994) mendefinisikan self-efficacy sebagai perasaan kita terhadap 

kecukupan, efisiensi, dan kemampuan kita dalam mengatasi kehidupan. 

Berdasarkan persamaan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

self-efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan individu mengenai 

kemampuan dirinya untuk untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, 

mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan 

untuk menampilkan kecakapan tertentu. 

 Menurut Baker (2009: 36) dalam psikologi sosial, aspirasi karir dipandang 

sebagai refleksi dari efikasi diri (self-efficacy) serta mediator penting dari motivasi 



8 
 

 

 

dan pengembangan karir. Sejalan dengan pendapat tersebut Bandura (dalam 

Adeyemo, 2007: 201) berpendapat bahwa dibutuhkan keyakinan diri pada 

individu sebagai motivasi internal dalam mencapai aspirasi pendidikan dan karir 

siswa. 

Hasil studi pendahuluan dengan beberapa guru BK di  SMA Negeri 7 

Pekanbaru, diperoleh informasi beberapa siswa masih belum dapat menentukan 

secara pasti arah cita-cita karirnya walaupun beberapa siswa sudah ada pilihan 

untuk jenis cita-cita tertentu, namun siswa masih belum memiliki keyakinan (Self 

efficacy) apakah dapat mewujudkan cita-citanya tersebut atau tidak, kemudian 

sebagian siswa malah suka menilai yang negatif terhadap diri sendiri dan bahkan 

meyakini persepsinya maupun kemampuannya yang belum tentu obyektif. Dari 

situlah muncul masalah seperti kurang percaya diri, dan hobi mengkritik diri 

sendiri dan lain-lain. Diketahui hasil kategorisasi skala aspirasi karir di SMA 7 

Pekanbaru yakni terdapat 35 siswa (56.5%) memiliki aspirasi karir pada kategori 

rendah, kemudian 24 siswa (38.7%) memiliki aspirasi karir pada kategori sedang, 

dan terdapat 3 siswa (4.8%) yang memiliki aspirasi karir pada kategori tinggi. 

Dari hasil analisis survei yang dilakukan guru BK tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar siswa kelas X di SMA Negeri 7 Pekanbaru cenderung 

memiliki aspirasi karir dengan kategori rendah.  

Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya self efficacy  dan aspirasi 

karir dalam kehidupan remaja, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan 

self efficacy  dan aspirasi karir tersebut yaitu salah satunya berbentuk layanan 

konseling kelompok. Layanan konseling kelompok diarahkan untuk membantu 



9 
 

 

 

siswa dalam upaya mengatasi masalah yang sedang dialami dengan cara 

membentuk suatu kelompok dan menimbulkan dinamika kelompok agar siswa 

dapat bekerjasama secara kelompok untuk meningkatkan self efficacy dan aspirasi 

karir siswa.   

Dalam penerapan konseling kelompok dapat mengaplikasikan teknik self 

instruction. Self instruction merupakan teknik dari pendekatan CBT yang  

merupakan sebuah latihan untuk meningkatkan kontrol diri dengan menggunakan 

verbalisasi diri sebagai rangsangan dan penguatan selama menjalani treatment, 

teknik self instruction menggunakan ungkapan verbal positif untuk mengurangi 

pikiran negatif dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kendali atas dirinya 

sendiri melalui pikirannya, Garry (2015). Melalui teknik self instruction, 

pandangan negatif seseorang mengenai dirinya dapat diarahkan menjadi lebih 

positif. Tahapan terpenting dalam teknik self instruction adalah individu secara 

perlahan mulai berbicara secara lirih di dalam hatinya (talking a loud to internal 

self-talk. Pelatihan self instruction berfokus lebih pada membantu klien menjadi 

sadar diri untuk bisa bicara pada dirinya sendiri, Corey  ( 2013) 

Keefektifan penggunaan teknik self-instruction dalam meningkatkan Self 

efficacy dan aspirasi karir siswa didukung dengan hasil-hasil penelitian yang lain. 

Prasetyo (2013) mengemukakan bahwa teknik self-instruction efektif untuk 

menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian, Mark A. Hommes 

(2012) menyatakan bahwa konseling kelompok dengan teknik self instruction 

dapat meningkatkan motivasi remaja,  Widiyanti (2013) dalam penelitiannya juga 

mengemukakan bahwa self-instruction dapat meningkatkan self esteem dalam 
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belajar siswa, Firmansyah (dalam Prasetyo, 2013) mengungkapkan bahwa self-

instruction dapat mereduksi gejala kejenuhan dalam belajar siswa. Pada 

kesempatan ini peneliti akan meneliti tentang keefektifan self-instruction untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk meneliti keefektifan 

konseling kelompok dengan teknik self-instruction, sehingga penelitian ini 

diharapkan agar bisa mencari solusi untuk meningkatkan siswa yang memiliki Self 

efficacy rendah dan aspirasi karir. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai 

masalah penelitian yang berkaitan dengan layanan bimbingan kelompok dalam 

meningkatkan self efficacy (keyakinan diri) dan aspirasi karir, antara lain : 

1.2.1 Siswa belum mengetahui gambaran karir di masa depan 

1.2.2 Siswa belum mengenal kemampuan dirinya 

1.2.3 Siswa belum memiliki perencanaan masa depan 

1.2.4 Memiliki motivasi yang rendah dalam menggapai karir di masa depan. 

1.2.5 Tidak yakin cita-citanya akan tercapai, bahkan meremehkan 

bakat/keahlian  yang dimiliki. 

1.2.6 Kurangnya informasi yang diperoleh siswa mengenai pentingnya 

perencanaan karir sejak dini 

1.2.7 Belum dimanfaatkannya layanan konseling kelompok untuk meningkatkan 

permasalahan remaja khususnya mengenai self efficacy dan aspirasi karir 

siswa. 
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1.3 Cakupan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, agar pembahasan tidak 

meluas atau lebih fokus maka perlu cakupan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

konseling kelompok, teknik self instruction, self efficacy, dan aspirasi karir pada 

siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan 

utama penelitian ini adalah “ seberapa besar tingkat efektifitas layanan konseling 

kelompok dengan menggunakan teknik self instruction untuk meningkatkan self-

efficacy dan aspirasi karir siswa di SMA Negeri 7 Pekanbaru”?  Berdasarkan 

rumusan masalah utama dalam penelitian ini, selanjutnya dijabarkan dalam 

pertanyaan yang lebih spesifik:  

1.4.1 Sejauh mana tingkat self efficacy siswa di SMA Negeri 7 Pekanbaru? 

1.4.2 Sejauh mana tingkat aspirasi karir siswa di SMA Negeri 7 Pekanbaru? 

1.4.3 Sejauh mana konseling kelompok dengan menggunakan teknik self 

instruction efektif untuk meningkatkan self efficacy siswa di SMA Negeri 

7 Pekanbaru ? 
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1.4.4 Sejauh mana konseling kelompok dengan menggunakan teknik self 

instruction efektif untuk meningkatkan aspirasi karir siswa di SMA Negeri 

7 Pekanbaru ? 

1.4.5 Sejauh mana tingkat perbedaan keefektifan konseling kelompok dengan 

menggunakan teknik self instruction pada siswa di SMA Negeri 7 

Pekanbaru dalam meningkatkan self-efficacy dan aspirasi karir? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian eksperimen ini adalah “untuk mengetahui tingkat efektifitas layanan 

efektifitas layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik self 

instruction untuk meningkatkan self-efficacy dan aspirasi karir siswa di SMA 

Negeri 7 Pekanbaru”. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini secara rinci 

bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang: 

1.5.1 Tingkat self efficacy siswa di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

1.5.2 Tingkat aspirasi karir siswa di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

1.5.3 Keefektifan konseling kelompok dengan menggunakan teknik self 

instruction efektif untuk meningkatkan self efficacy siswa di SMA Negeri 

7 Pekanbaru. 

1.5.4 Keefektifan konseling kelompok dengan menggunakan teknik self 

instruction efektif untuk meningkatkan aspirasi karir siswa di SMA Negeri 

7 Pekanbaru. 
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1.5.5 Seberapa besar perbedaan keefektifan konseling kelompok dengan 

menggunakan teknik self instruction pada siswa di SMA Negeri 7 

Pekanbaru dalam meningkatkan self-efficacy dan aspirasi karir. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat teoretis: 

1.6.1.1 Studi ini memberikan sumbangan bagi pengembangan teori 

tentang dasar-dasar konseptual konseling kelompok dengan 

menggunakan teknik self instruction. 

1.6.1.2 Membuka wawasan bagaimana penetapan konseling kelompok 

dengan menggunakan teknik self instruction untuk meningkatkan 

self-efficacy dan aspirasi karir. 

1.6.2 Manfaat praktis: 

1.6.2.1 Guru bimbingan dan konseling dapat menambah wawasan 

mengenai dengan teknik Self Instruction  terhadap peningkatan self 

efficacy serta aspirasi karir siswa  

1.6.2.2 Kepala Sekolah sebagai pimpinan diharapkan dapat mendukung 

dengan memfasilitasi pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dengan teknik Self Instruction  terhadap peningkatan self 

efficacy serta aspirasi karir siswa. 

1.6.2.3 Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang 

berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga hasilnya dapat 

lebih luas dan mendalam. 
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