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ABSTRAK 
 

Awaliyah, Asri. 2010. Meningkatkan Penyesuaian diri dalam Pemilihan 
Karier melalui Layanan Bimbingan Kelompok pada Siswa SMA N 14 Semarang 
Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas 
Ilmu Pendidikan,Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. 
Mungin E. Wibowo, M.Pd., Kons. dan Dosen Pembimbing II Dr. Imam Tadjri, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Penyesuaian Diri, Pemilihan Karier, Layanan Bimbingan Kelompok. 
 

Manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang 
menuntutnya untuk menyesuaikan diri, salah satu penyesuaian diri yang dialami 
siswa di Sekolah Menengah Atas adalah ketika menghadapi pemilihan karier. 
Pemilihan karier yang dimaksud di sini adalah jurusan, karena jurusan merupakan 
keputusan kecil dari suatu karier, dan jurusan merupakan salah satu faktor penentu 
karier seseorang kelak. Siswa dalam pemilihan karier  harus bisa menyesuaikan diri 
dengan karier yang dijalaninnya agar siswa tersebut bisa menjalankan pilihan 
kariernya tanpa beban dan tidak mengalami maladjustment yang ditandai dengan 
perilaku menyimpang. Fenomena di SMA N 14 Semarang mempunyai masalah 
tentang masa depannya karena mereka salah dalam pemilihan jurusan di SMA dan 
masih belum yakin dengan jurusan yang sekarang dijalaninya yang berdampak 
pada prestasi belajarnya. Sedangkan siswa yang memiliki penyesuaian diri dalam 
pemilihan karier yang baik akan dapat beajar dengan senang di program studinya. 
Tujuan dari penelitian adalah mengetahui penyesuaian diri dalam pemilihan karier 
siswa kelas XI SMA N 14 Semarang sebelum dan setelah diberikan layanan 
bimbingan kelompok serta untuk mengetahui apakah bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan karier siswa. Populasi penelitian 
ini adalah siswa kelas XI SMA N 14 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 10 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling dan propotional sampling. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan skala psikologis penyesuaian diri dalam pemilihan karier. Validitas 
instrument menggunakan rumus korelasi product moment dihitung dengan taraf 
signifikansi 5% (rtabel = 0,444). Penghitungan reliabilitasnya menggunakan rumus 
Alpha menunjukkan angka 0,95, oleh karena itu instrument dinilai reliabel. Teknik 
analisis data menggunakan uji Wilxocon. Hasil penelitian yang diperoleh, tingkat 
penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier sebelum mendapatkan layanan 
bimbingan kelompok tergolong dalam kategori rendah dengan persentase 54,00% 
Setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok meningkat menjadi 85,06% 
dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian mengalami peningkatan sebesar 
31,06%. Dari perhitungan uji Wilxocon diperoleh Z hitung = 3.059 > Z tabel = 0.005 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. Merujuk dari hasil 
penelitian tersebut, sebaiknya guru pembimbing lebih memanfaatkan layanan 
bimbingan kelompok untuk meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan 
karier. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang 

menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh 

manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis, yang dikenal dengan 

adaptasi. Tetapi manusia seiring dengan perkembangannya, tidak hanya 

membutuhkan adaptasi, juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri secara 

psikologis yang sering disebut dengan ‘adjustment’ (penyesuaian diri). Menurut 

Sunarto (2002: 222-223) “Penyesuaian diri sebagai suatu proses kearah hubungan 

yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan eksternal”. 

Salah satu penyesuaian diri yang dialami siswa di Sekolah Menengah Atas 

adalah ketika menghadapi pemilihan karier, yang menurut Munandir (1996: 93) 

“keputusan karier merupakan rangkaian yang tersusun atas keputusan yang kecil-

kecil”, dalam hal ini jurusan merupakan keputusan terkecil dari karier, dan 

keputusan karier menyangkut pada pemilihan karier para siswa. Misalnya  di 

sekolah, ada siswa yang kurang yakin dengan jurusan yang di dapatnya 

disebabkan tidak sesuai dengan minatnya yang pada akhirnya mereka tidak dapat 

berkonsentrasi dengan baik dalam mengikuti pelajaran di sekolah, merasa kurang 

yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, sehingga hal itu mempengaruhi sikap 

dan tingkah lakunya dalam mengikuti proses belajar. Perasaan individu bahwa ia 

tidak mampu, kurang percaya diri dapat membuat individu tidak dapat bersaing, 

sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang lain, lebih cenderung 

diam serta tidak mau aktif dalam mengikuti pelajaran, dan individu akan merasa 

stres karena itu menyangkut kariernya di masa yang akan datang. 
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  Siswa di jenjang pendidikan menengah yang rata-rata berusia antara 16 

sampai 18 tahun yang merupakan masa remaja akhir yang sering ditandai dengan 

berbagai tingkah laku perkembangan yang memerlukan perhatian khusus dari para 

guru khususnya konselor sekolah karena pada masa ini seseorang masih labil 

dalam bertingkah laku dan mengambil keputusan. Pada usia ini siswa dihadapkan 

pilihan yang akan menentukan arah kariernya, yaitu dalam pemilihan jurusan. 

Sehingga semua siswa Sekolah Menengah Atas diharapkan sudah serius 

memikirkan masa depan terutama kariernya. 

Ketika seseorang akan menentukan suatu pilihan karier, maka banyak hal 

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

eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari individu itu sendiri, 

misalnya: kemampuan intelegensi, bakat, minat, sikap, kepribadian, nilai, hobi, 

prestasi dan keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang 

bersumber dari lingkungan dan orang lain, misalnya: masyarakat, status sosial 

ekonomi, dan pergaulan teman sebaya. 

  Siswa dalam pemilihan karier  harus bisa menyesuaikan diri dengan karier 

yang dijalaninnya dalam hal ini dimulai pada saat pemilihan jurusan di SMA, karena 

jurusan merupakan keputusan kecil-kecil dari karier seseorang, hal ini agar siswa 

tersebut bisa menjalankan pilihan kariernya tanpa beban dan tidak mengalami 

maladjustment yang ditandai dengan perilaku menyimpang dan tidak sesuai 

dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan atau gangguan yang lain seperti 

psikotik, neurotik, psikopatik. Stres terjadi apabila seseorang mengalami tekanan  

dari lingkungan atau ia mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhannya 

yang mengakibatkan frustrasi dan ia tidak mampu mengatasinya. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada waktu 

pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Bimbingan Konseling (PPL-BK) 

yaitu di SMA Negeri 14 Semarang khususnya di  kelas XI IS-1 ternyata 20% 

siswa yang mempunyai masalah tentang masa depannya karena mereka salah 

dalam meimilih jurusan di SMA dan masih belum yakin dengan jurusan yang 

sekarang dijalaninya. Siswa memerlukan penyesuaian diri yang baik dengan 

jurusan yang sekarang dijalninya agar siswa tersebut dapat hidup harmonis dan 

berkembang sesuai dengan karier yang dijalaninya. 

Menurut  wawancara pada siswa kelas XI  IS diperoleh  informasi bahwa 

mereka merasa bingung, ragu, risau bahkan sampai cemas memikirkan kariernya 

kelak. Saat  ini mereka  masuk jurusan IS bukan atas keinginan  mereka sendiri,  

tetapi karena kriteria  nilai untuk  masuk  jurusan IA  tidak  memenuhi,  sehingga  

mereka  masuk  di  jurusan  IS  yang sebenarnya bertentangan dengan 

keinginannya. Meskipun saat ini mereka sudah mempunyai cita-cita, baik dari 

keinginan diri sendiri, arahan dari orang tua, bahkan ada yang ikut-ikutan teman 

tetapi siswa merasa belum mantap dengan   pilihan   kariernya   itu,   mereka   

mulai   mempertimbangkan   kariernya tersebut apakah sudah sesuai dengan  bakat, 

minat dan potensinya, dan itu mengganggu konsentrasi belajarnya. 

 Apabila siswa dalam kondisi seperti ini tidak ditangani, maka bisa 

mengganggu prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, konselor dituntut aktif untuk 

membantu siswa meningkatkan penyesuaian dirinya dalam pemilihan karier mereka, 
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terutama yang mengalami kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pilihan 

kariernya. Guna membantu penyesuaian diri dalam pemilihan karier tersebut dapat 

digunakan berbagai cara yang efektif, salah satunya adalah layanan bimbingan 

kelompok.  

 Kegiatan layanan bimbingan kelompok dianggap dapat meningkatkan 

penyesuaian diri siswa karena didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mas’ula 

Khuriatul Lailiya, dengan judul “Upaya meningkatkan penyesuaian diri di sekolah 

melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bergas 

Tahun Ajaran 2007/2008)” yang menyimpulkan bahwa bimbingan kelompok 

berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa kelas X di 

SMA Negeri 1 Bergas Tahun Pelajaran 2007/2008. 

 Bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang mengandung unsur 

psikopedagogis yang memanfaatkan dinamika kelompok, dengan jumlah anggota 

kelompok yang dibatasi 10-15 orang, sehingga memungkinkan pemimpin kelompok 

dapat melakukan pendekatan personal, serta dilakukan secara berkesinambungan 

yang berisi pemberian informasi tentang cara penyesuaian diri siswa dalam 

pemilihan karier secara lebih mendalam. hal ini senada dengan pendapat Romlah 

(2001: 3) yang menyatakan bahwa bimbingan kelompok berupa penyampaian 

informasi yang tepat mengenai masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman pribadi, 

penyesuaian diri, dan masalah hubungan antar pribadi. Informasi tersebut diberikan 

terutama dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri 

individu dan pemahaman terhadap orang lain. 
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 Kegiatan bimbingan kelompok juga dapat membuat anggotanya lebih 

menghargai pendapat orang lain, dan lebih berani mengungkapkan pendapatnya 

secara bertanggungjawab. Apa yang disampaikan dalam bimbingan kelompok 

diharapkan lebih mengena mengingat bentuk komunikasi yang dijalani bersifat multi 

arah. Bimbingan kelompok dalam hal ini bertujuan untuk membahas topik-topik 

mengenai cara penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. Melalui dinamika 

kelompok perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, sikap yang menunjang 

diwujudkannya  tingkah laku yang efektif. 

 Melihat fenomena yang terjadi pada siswa yang tidak sesuai dalam 

pemilihan kariernya di SMA Negeri 14 Semarang tentang kurangnya penyesuaian 

diri yang menghambat konsentrasi belajarnya, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 14 

Semarang yang berhubungan dengan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. 

Dalam upaya membantu penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier maka 

peneliti mencoba untuk menyusun suatu program eksperimen melalui layanan 

bimbingan kelompok. Program eksperimental ini peneliti kemas melalui sebuah 

penelitian yang berjudul “Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa dalam Pemilihan 

Karier melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 

14 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010”. 

 

1.2    RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang 

muncul dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  
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1.2.1 Permasalahan Umum 

Apakah penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier dapat ditingkatkan 

melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI SMA Negeri 14 

Semarang? 

1.2.2 Permasalahan Khusus 

(1) Bagaimanakah penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok? 

(2) Bagaimanakah penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok? 

(3) Adakah perbedaan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier 

sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dan setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI SMA Negeri 14 

Semarang Semarang? 

 

1.3    TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier 

melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI SMA N 14 Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Untuk mengetahui penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier 

sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok.  

(2) Untuk mengetahui penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok. 
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(3) Untuk mengetahui perbedaan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan 

karier sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 14 Semarang. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari terealisasikannya penelitian ini adalah: 

1.4.1  Manfaat Praktis 

1.4.1.1   Bagi Siswa 

 Siswa yang mempunyai penyesuaian diri dalam pemilihan karier 

rendah dapat ditingkatkan melalui kegiatan bimbingan kelompok dan 

dapat mengembangkan potensi diri dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok dalam bimbingan kelompok. 

1.4.1.2 Bagi Konselor 

Konselor dapat menerapkan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. 

 

1.4.2 Manfaat teoritis 

Untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pembangunan ilmu 

pengetahuan khususnya berkaitan dengan pembangunan bimbingan kelompok, 

dan wujud dari sumbangan tersebut yaitu ditemukannya hasil-hasil penelitian baru 

tentang bimbingan dan konseling guna meningkatkan pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 
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1.5   Sistematika Skripsi 
 

 
Secara garis besar penelitian skripsi ini menggunakan sistematika 

sebagai berikut: 

Bagian awal,  berisi tentang  halaman  judul,  abstrak,  halaman 

pengesahan, motto  dan  persembahan,  kata  pengantar,  daftar   isi,   daftar  tabel  

dan  daftar lampiran. 

BAB  I  Pendahuluan,  dikemukakan  tentang  latar  belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan garis besar 

sistematika skripsi. 

BAB  II Landasan  Teori, membahas  tentang teori mengenai penyesuaian 

diri, bimbingan kelompok, dan meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier melalui bimbingan kelompok. 

BAB III  Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, populasi 

penelitian, variabel penelitian, validitas dan reliabilitas instrument, metode 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB   IV  hasil penelitian dan  Pembahasan, berisi tentang hasil 

penelitian, pelaksanaan penelitian, penyajian data, analisis data dan interpretasi 

data, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB  V Kesimpulan  dan   Saran,  menguraikan  tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran-saran. 

      Bagian akhir, berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang 

mendukung. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

 Dalam bab ini akan diuaraikan beberapa hal diantaranya penelitian 

terdahulu yang mendukung penelitian, latar belakang teroritis yaitu penyesuaian 

diri, pemilihan karier, bimbingan kelompok, usaha membantu penyesuaian diri 

siswa dalam pemilihan karier melalui layanan bimbingan kelompok, serta 

hipotesis penelitian. 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian-penelitian sebelumnya bimbingan kelompok pernah 

digunakan untuk membantu meningkatkan penyesuaian diri siswa kelas X SMA N 

1 Bergas Tahun Ajaran 2007/2008. Hasil dari setiap pertemuan bimbingan 

kelompok menunjukkan adanya perubahan pada siswa yaitu siwa mulai percaya 

diri, peduli terhadap orang lain, dan mulai akrab dengan anggota yang lainnya, hal 

tersebut membuktikan bahwa layanan bimbingan kelompok efektif dalam 

meningkatkan penyesuaian diri di sekolah (Lailiyah, 2008: 75) 

 Layanan bimbingan kelompok juga pernah digunakan dalam 

meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial siswa kelas XI di SMA N 2 

Ungaran Tahun Pelajaran 2007/2008 yang membuktikan bahwa layanan 

bimbingan kelompok efektif terhadap peningkatan kemampuan berinteraksi sosial 

siswa (Kusuma, 2008: 85) 
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 Terkait dengan pemilihan karier, sebelumnya juga terdapat penelitian 

mengenai upaya mengurangi kecemasan dalam pemilihan karier melalui 

konseling trait and faktor kelas XI Bahasa di SMA N 3 Semarang. 

Mengemukakan bahwa kecemasan dalam pemilihan karier siswa kelas XI Bahasa 

sebelum mendapatkan konseling Trait and Factor antara lain mengalami 

kebingungan, ragu-ragu, khawatir, sampai cemas dalam menentukan tempat 

kuliah dan jurusan setelah mereka lulus, dan setelah mereka mendapatkan 

konseling Trait and Faktor masalah mereka dapat teratasi, hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya perubahan dan perkembangan pada setiap klien setelah 

diberikan konseling (Hidayati, 2008: 115). 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas disimpulkan bahwa 

layanan bimbingan kelompok berpengaruh terhadap penyesuaian diri dan interaksi 

sosial siswa, maka dimungkinkan bahwa layanan bimbingan kelompok juga 

berpengaruh terhadap penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. Individu 

yang penyesuaian diri dalam pemilihan kariernya kurang sangat perlu 

mengadakan hubungan dengan orang lain dan karier yang dijalaninya.  

 

2.2   Penyesuaian Diri Siswa 

2.2.1   Pengertian Penyesuaian Diri 

 Dalam kenyataannya, tidak selamanya individu akan berhasil dalam 

melakukan penyesuaian diri. Hal itu disebabkan adanya rintangan atau hambatan 

tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan penyesuaian diri secara 

optimal. Rintangan-rintangan itu dapat bersumber dari dalam dirinya dan diluar 
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dirinya. Dalam hubungannya dengan rintangan-rintangan tersebut, ada individu-

individu yang mampu melakukan penyesuaian diri secara tepat, tetapi ada pula 

yang melakukan penyesuaian diri secara tidak tepat. Untuk lebih jelasnya, berikut 

ini akan diuraikan pengertian penyesuaian diri menurut beberapa ahli. 

 Menurut Sunarto & Agung (2002: 182) adalah ”proses bagaimana 

individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

lingkungan”. Istilah penyesuaian mengacu pada seberapa jauhnya kepribadian 

seorang individu berfungsi secara efisien dalam masyarakat (Hurlock, 1999: 257). 

 Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh 

mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tentutan masyarakat. 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat di sekolah dan di luar sekolah 

individu memeiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat dan sikap-

sikap. 

 Menurut Gerungan (2004: 55) ”penyesuaian diri dalam arti yang luas 

yaitu mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga: mengubah 

lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan) diri”. Jadi, dalam hal ini 

penyesuaian diri ada artinya yang ”pasif”, di mana kegiatan kita ditentukan oleh 

lingkungan, dan ada artinya yang ”aktif”, di mana kita pengaruhi lingkungan. 

Sedangkan menurut Soeparwoto (2005: 151) ”penyesuaian diri merupakan proses 

menyelaraskan antara kondisi diri individu sendiri dengan sesuatu objek atau 

perangsang, melalui kegiatan belajar”. 
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 Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa penyesuaian diri adalah usaha mencapai keharmonisan pada diri sendiri 

dan pada lingkungan, guna memperoleh kenyamanan hidup, baik secara jasmani 

maupun rohani. 

 

2.2.2 Karakteristik Penyesuaian Diri 

Tidak semua individu berhasil dalam menyesuaiakn diri, dan banyak 

rintangan untuk individu dapat menyesuaikan diri, baik dari dalam maupun luar. 

Karakteristik penyesuaian diri menurut Sunarto (2002: 184-186) ada dua yaitu: 

2.2.2.1 Penyesuaian diri secara positif 

  Penyesuaian diri yang positif dilakukan individu dengan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Tidak menunjukkan ketegangan emosional 
2) Tidak menunjukkan mekanisme-mekanisme psikologis 
3) Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi 
4) Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri 
5) Mampu dalam belajar 
6) Menghargai pengalaman 
7) Bersikap realistik dan objektif  

 
  Tanda-tanda penyesuaian diri secara positif dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 1)    Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional 

  Mampu menghilangkan adanya ketegangan emosional yang ada 

pada diri individu dalam proses penyesuaian diri. 

2)    Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis 
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 Mampu menghilangkan mekanisme psikologis, yaitu mampu 

menghadapi setiap masalah yang telah dia timbulkan. 

 

 3)  Tidak menunjukkan adanya frustasi  pribadi 

  Mampu menyembunyikan dan menekan sikap frustasi dalam 

menghadapi proses penyesuaian diri. 

 4)   Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri 

  Dalam situasi ini tindakan yang dilakukan merupakan keputusan 

yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Keputusan diambil 

setelah mempertimbangkan dari berbagai segi, antara lain segi untung dan 

rugi. 

      5)   Mampu dalam belajar 

   Dengan belajar individu akan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. 

 6)   Menghargai pengalaman 

   Melalui pengalaman kita mampu belajar untuk menjadi lebih baik 

dalam melakukan penyesuaian diri. 

 7)   Bersikap realistik dan objektif 

   Mampu berfikir tentang apa keuntungan dan kerugian yang akan 

diperoleh kita dan lingkungan terhadap apa yang telah dilakukan dan 

tidak bersifat subjektif dalam melakukan proses penyesuaian diri. 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa individu dikatakan 

memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik apabila memiliki kemampuan 
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dalam berfikir realistik dan logis sehingga dapat memberikan respos yang tepat 

dan tidak merugikan sekitarnya.  

2.2.2.2 Penyesuaian diri secara negatif 

 Penyesuaian diri secara negatif terjadi akibat kegagalan individu dalam 

melakukan penyesuaian diri secara positif. Menurut Sunarto (1994: 186)terdapat 

tiga bentuk penyesuaian diri yang salah, antara lain: 

1) Reaksi bertahan (defence reaction) 

2) Reaksi menyerang (aggresive reaction) 

3) Reaksi melarikan diri (ascape reaction) 

1) Reaksi bertahan (defence reaction) 

Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya, seolah-olah 

tidak menghadapi kegagalan. Individu selalu berusaha untuk 

menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. 

2) Reaksi menyerang (aggresive reaction) 

Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang slaah menunjukkan 

tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. 

Individu tidak mau menyadari kegagalannya. 

3) Reaksi melarikan diri (ascape reaction) 

Dalam reaksi ini individu yang mempunyai penyesuaian diri salah 

akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya, 

reaksinya nampak dalam tingkah laku yaitu berfantasi seolah-olah 

telah tercapai), banyak tidur, minum-minuman keras, dan regresi yaitu 

kembali kepada tingkah laku pada tingkat perkembangan yang lebih 

awal. 

 Remaja yang mampu menyesuaikan dengan orang lain dan lingkungannya 

mempunyai ciri-ciri antara lain: ”suka bekerjasama dengan orang lain, simpati, 
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mudah akrab, disiplin dan lain-lain”. sebaliknya bagi remaja yang tidak mampu 

menyesuaikan dirinya dengan orang lain atau lingkungannya mempunyai ciri-ciri: 

”suka menonjolkan diri, menipu, suka bermusuhan, egoistik, merendahkan orang 

lain, buruk sangka dan sebaginya” (2009, dalam http://e-psikolog/penyesuaian-

diri.htm diunduh pada tanggal 1 September 2009). 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri yang 

sehat yang ditandai dengan, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, 

tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan 

pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik 

dan objektif, suka bekerja sama dengan orang lain, simpati, mudah akrab, disiplin. 

Sedangkan penyesuaian diri yang tidak sehat bisa diartikan usaha untuk mencapai 

keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan namun dengan cara yang 

salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan, reaksi bertahan, reaksi 

menyerang, reaksi melarikan diri. 

 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Penyesuaian Diri 

Menurut Gunarsa dalam Sobur (2003: 529-531) bentuk-bentuk 

penyesuaian diri diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu yang adaptive dan 

yang adjustive. 

2.2.3.1  Adaptive 

Bentuk penyesuaian diri yang adaptive sering dikenal dengan istilah 

adaptasi. Bentuk penyesuaian diri ini lebih bersifat badani. Artinya, perubahan-

perubahan dalam proses badani untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan 
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lingkungan. Misalnya, berkeringat adalah usaha tubuh untuk mendinginkan 

tubuh dari suhu yang panas atau dirasakan terlalu panas. 

2.2.3.1 Adjustive 

Bentuk penyesuaian diri yang adjustive menyangkut pada kehidupan 

psikis. Misalnya, jika kita harus pergi ke tetangga atau teman yang tengah 

berduka cita karena kematian salah seorang keluarganya, mungkin sekali wajah 

kita dapat diatur sedemikian rupa, sehingga menampilkan wajah duka, sebagai 

tanda ikut menyesuaikan terhadap suasana sedih dalam keluarga tersebut. 

 

2.2.4 Aspek-Aspek Penyesuaian Diri 

Menurut Fatimah (2006: 207-208) pada dasarnya, penyesuaian diri 

memiliki dua aspek yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. 

2.2.4.1 Penyesuaian pribadi adalah kemampuan seseorang untuk menerima diri 

demi tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungan 

sekitarnya. 

2.2.4.2 Penyesuaian sosial, dalam kehidupan di masyarakat terjadi proses saling 

mempengaruhi satu sama lain yang terus-menerus dan silih berganti. Dari proses 

tersebut, timbul suatu pola tingkah laku yang sesuai dengan aturan, hukum, adat 

istiadat, nilai, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. proses ini 

dikenal dengan istilah proses penyesuaian diri. 

 Beberapa aspek penyesuaian diri terdapat pada pribadi individu remaja 

dapat menimbulkan penerimaan atau penolakan , ”peer group” atau teman 

sebaya mereka dalam kelompok.  
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan aspek penyesuaian diri ada dua, 

yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Penyesuaian pribadi seperti: 

penampilan, kemampuan pikir, sikap, sifat, dan perasaan. Sedangkan penyesuaian 

sosial seperti pola kebudayaan dan pola tingkah laku yang sesuai dengan aturan, 

hukum, adat istiadat, nilai, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

 

2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri 

Banyak faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam menciptakan 

penyesuaian diri remaja, faktor tersebut mungkin terdapat dalam dirinya atau 

mungkin diluar dirinya. Dalam faktor-faktor penyesuaian diri tersebut ada remaja 

yang dapat melakukan penyesuaian diri secara baik atau sebaliknya penyesuaian 

diri yang salah. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri sebagai berikut: 

Setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, 

yaitu: 

2.2.5.1  Kondisi-kondisi fisik termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi 
fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, 
dan sebaginya. 

2.2.5.2 Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, 
sosial, moral dan emosional. 

2.2.5.3 Penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya, 
pengkondisian, penentuan diri, frustasi, dan konflik. 

2.2.5.4 Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. 
2.2.5.5 Penentu kultural, termasuk agama (Sunarto, 2002: 229). 

 
Dari pendapat tentang faktor yang dapat mempengaruhi proses 

penyesuaian diri di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Kondisi-kondisi fisik termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, 

susunan saraf, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebaginya. 

Kesehatan dan penyakit jasmaniah juga berhubungan dengan 

penyesuaian diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat 

diperoleh dan dipelihara dalam kondisi kesehatan jasmaniah yang baik 

pula. Ini berarti gangguan penyakit jasmaniah akan mengganggu proses 

penyesuaian diri. 

2) Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, 

moral dan emosional. 

  Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon 

yang positif instinktif menjadi respon yang diperoleh dari belajar dan 

pengalaman. Dengan bertambanhnya usia perubahan dan perkembangan 

respon, tidak hanya melalui proses belajar saja melainkan anak juga 

menjadi matang untuk melakukan respon dan ini menentukkan pola-pola 

penyesuaian dirinya. 

3) Penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya, 

pengkondisian, penentuan diri, frustasi, dan konflik. 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, diantaranya 

pengalaman, belajar, kebutuhan-kebutuhan, determinasi diri, dan frustasi. 

4) Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekloah 

 Berbagai lingkungan seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, 

sekolah, masyarakat, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri. 
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5) Penentu kultur, termasuk agama 

   Proses penyesuaian diri mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan 

agama. Pemahaman tentang faktor-faktor ini dan bagaimana fungsinya 

dalam penyesuaian merupakan syarat untuk memahami proses 

penyesuaian, karena penyesuaian tumbuh dari hubungan-hubungan anatar 

faktor-faktor ini dan tuntutan individu. 

 Sedangkan, menurut Fatimah (2006: 199-203) proses penyesuaian 

diri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian 

itu  sendiri, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor itu dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Faktor fisiologis yaitu kesehatan dan penyakit jasmaniah berpengaruh 

terhadap penyesuaian diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya 

dapat dicapai dalam kondisi kesehatan jasmaniah yang baik pula. 

Gangguan penyakit yang kronis dapat menimbulkan kurangnya 

kepercayaan diri, perasaan rendah diri, rasa ketergantungan, perasaan ingin 

dikasihi dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis, banyak faktor psikologis yang mempengaruhi 

kemampuan penyesuaian diri seperti pengalaman, hasil belajar, kebutuhan-

kebutuhan, aktualisasi diri, frustasi, depresi dan sebagainya. 

3) Faktor perkembangan dan kematangan, dalam proses perkembangannya, 

respons berkembang dari respons yang bersifat instinktif menjadi respon 

yang bersifat hasil belajar dan pengalaman.  
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4) Faktor lingkungan, faktor lingkungan yang dianggap dapat menciptakan 

penyesuaian diri yang cukup sehat bagi remaja adalah lingkungan keluarga 

yang harmonis lingkungan teman sebaya dan lingkungan sekolah. 

5) Faktor agama dan budaya, faktor agama memberikan suasana psikologis 

tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. 

Sedangkan faktor budaya akan menentukkan pola-pola penyesuaian diri. 

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa proses 

penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor-faktor intrnal maupun eksternal. Faktor-

faktor dalam penyesuaian diri dikelpmpokkan sebagai berikut: faktor fisiologis, 

faktor psikologis, faktor perkembangan dan kematangan, faktor lingkungan, dan 

faktor budaya dan agama. Penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam 

kehidupan manusia, salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dalam 

hal ini layanan bimbingan kelompok merupakan faktor perkembangan dan 

kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. 

Harapannya siswa yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok akan 

memunculkan perilaku yang sesuai dengan penyesuaian diri yaitu dapat 

mengembangkan kematangan intelektual, sosial,  moral dan emosionalnya. 

 

2.2.6 Upaya membantu penyesuaian diri 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses 

penyesuaian diri remaja khusunya di sekolah, menurut Sunarto (2002: 195). 

Upaya-upaya tersebut yaitu: 

1) Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa ”betah”  
2) Menciptakan suasana belajar-mengajar yang menyenangkan bagi anak 
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3) Usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi, sosial, 
maupun seluruh aspek pribadinya. 

4) Menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. 
5) Menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar 
6) Ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan 
7) Peraturan/tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid 
8) Teladan dari para guru dari segala segi pendidikan 
9) Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. 
10) Situsi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik 

pada murid maupun pada guru 
11) Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua 

siswa dan masyarakat. 
 

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya 

membantu penyesuain diri siswa dapat dilakukan beberapa langkah yaitu dengan 

situasi sekolah yang nyaman, suasana belajar yang menyenangkan, guru yang 

dapat memahami peserta didik, guru yang menggunakan metode belajar yang 

baik, tata tertib yang jelas, ruang belajar yang nyaman dan adanya hubungan yang 

baik antara orang tua siswa dan sekolah. 

 

2.3 Pemilihan Karier 

2.3.1 Pengertian Karier 

Pada umumnya orang sering menyamakan antara karier dengan pekerjaan, 

padahal sebenarnya pengertian karier maknanya berbeda dengan pekerjaan, hal 

tersebut seperti diungkapkan Winkel (1991: 510) ”karier lebih menunjukkan pada 

pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup, yang 

meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh 

gaya hidupnya”. Dengan karier seseorang tidak hanya sekedar bekerja untuk 

mendapatkan upah saja, melainkan dengan ketulusan hatinya.Sedangkan menurut 
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Homby dalam Wlagito (1989: 151) ”karier adalah merupakan pekerjaan, profesi. 

Seseorang  akan bekerja dengan senang, dengan penuh kegembiraan bila apa yang 

dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan 

kemampuannya, sesuai dengan minatnya”. 

menurut Munandir (1996: 93) “keputusan karier merupakan rangkaian 

yang tersusun atas keputusan yang kecil-kecil”, dalam hal ini program studi 

merupakan keputusan terkecil dari karier, dan keputusan karier menyangkut pada 

pemilihan karier para siswa. Selain karier diartikan sebagai suatu riwayat 

pekerjaan yang dipersiapkan untuk masa depannya, karier juga mengandung arti 

program studi yang diambil. Karena program studi termasuk pada arah karier 

seseorang untuk masa depannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa karier adalah suatu pekerjaan, jabatan atau 

suatu proses menuju suatu pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan 

kemampuannya dan minatnya. Maka, karier seseorang diawali ketika seseorang 

memilih jurusan di SMA. 

2.3.2 Pengertian Pemilihan Karier 

Menurut Munandir (1996:86) ”pemilihan karier seseorang yang 

mengarahkan pada pola tingkah laku tertentu selaras dengan pengharapan 

masyarakat dan budayanya”. Jadi dapat dikatakan pemilihan karier merupakan 

bagian dari proses perkembangan individu, arah pilih karier seseorang sebagai 

proses yang panjang yang dipengaruhi oleh taraf perkembangannya. Sedangkan 

Winkel (2005: 646) menyatakan bahwa: 

”pemilihan karier merupakan suatu proses pemilihan jabatan yang 
dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosiologis, kultural geografis, 
pendidikan, fisik ekonomis dan kesempatan terbuka, yang bersama-sama 
membentuk jabatan seseorang dimana seseorang tadi memperoleh sejumlah 
keyakinan, nilai kebutuhan, kemampuan, keterampilan, minat, sifat kepribadian, 
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pemahaman dan pengetahuan yang semuanya berkaitan dengan jabatan yang 
dipangkunya”. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilihan karier seseorang dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu internal dan eksternal. 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan karier adalah suatu proses pemilihan jabatan yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor psikologis, sosiologis, kultur geografis, pendidikan, fisik, ekonomi 

dan kesempatan terbuka yang di dalamnya menggambarkan motivasi, 

pengetahuan mengenani masalah-masalah jabatan, pemahaman diri, keyakinan, 

nilai kebutuhan, kemampuan, keterampilan, minat, sifat kepribadian, sehingga 

mengarah pada pola tingkah laku tertentu selaras dengan pengharapan masyarakat 

dan budayanya. 

 

2.3.3 Syarat-Syarat Pemilihan Karier 

Untuk dapat menentukkan pilihan kariernya secara tepat ada beberapa 

syarat yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan karier. Ada tiga 

syarat pengambilan keputusan karier yang baik menurut Manrihu (1992: 104), 

yaitu: 

2.3.3.1 Pemeriksaan dan pengenalan nilai-nilai pribadi (the deciding self).  

Pengambilan keputusan berhubungan dengan perkembangan kepribadian dan 

nilai-nilai siapkan pengalaman-pengalaman kepada individu-individu yang 

memberikan kontribus pada kematangan emosional, konsep diri dan orientasi 

nilai-nilai. 

2.3.3.2  Pengetahuan dan penggunaan informasi yang adekuat dan relevan 

(sebelum memutuskan)  
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Salah satu dari langkah-langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah 

pengumpulan informasi, sediakan sumber-sumber informasi kepada individu-

individu dan bagaimana menggunakannya. 

2.3.3.3 Pengetahuan dan penggunaan strategi untuk mengkonversikan informasi 

ini ke dalam tindakan. Individu-individu biasanya menggunakan berbagai strategi 

pengambilan keputusan, berilah kemudahan menemukan strategi-strateginya dan 

bagaimana meningkatkannya. 

 

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karier Siswa 

Pemilihan karier seseorang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Menurut Shertzer dan Stone (dalam Winkel, 2005: 647) mengutip definisi tentang 

perkembangan karier yang pernah dirumuskan oleh The National Vocational 

Guidance Associaton sebagai berikut: gabungan faktor-faktor psikologis, 

pendidikan, ekonomi dan kesempatan yang bersama-sama membentuk jabatan 

seseorang. Gabungan ini mencakup banyak faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari individu itu sendiri 

meliputi: taraf intelegensi, bakat, minat, sikap, kepribadian, nilai-nlai kehidupan 

(values), hobi/kegemaran, prestasi, pengetahuan, sifat-sifat, keterampilan dan 

keadaan jasmani. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari 

lingkungan dan orang lain terdiri dari: masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara 

atau daerah, status sosial ekonomi keluarga, pengaruh dari anggota-anggota 

keluarga besar dan keluarga inti, pendidikan sekolah, pergaulan dengan teman-

teman sebaya dan tuntutan-tuntutan yang melekat pada jabatan-jabatan dan 

program studi. 

Di bawah ini akan menguraikan faktor-faktor tersebut di atas: 
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2.3.4.1 Faktor yang bersumber dari individu (faktor internal) 

(1)  Taraf Intelegensi 

Menurut Winkel (2005: 648) ”taraf intelegensi yaitu taraf 

kemampuan untuk mencapai prestasi-prestasi yang didalamnya berpikir 

memegang peranan”. Dapat dijelaskan bahwa taraf intelegensi yang 

dimiliki oleh individu memegang peranan yang sangat penting, sebab taraf 

intelegensi yang dimiliki seseorang dapat dipergunakan sebagai 

pertimbangan dalam memasuki suatu jenjang pendidikan tertentu selain 

juga dapat dipergunakan sebagai suatu pekerjaan, jabatan atau karier, 

sebagai pelengkap dalam mempertimbangkan memasuki suatu jenjang 

pendidikan tertentu serta dipergunakan sebagai suatu pola acuan dalam 

meningkatkan promosi jabatannya. 

(2)   Bakat 

”Bakat (Aptitut) mengandung arti potensi yang akan diwujudkan 

diwaktu yang akan datang” (Munandir, 1996: 28). Dalam hal ini bakat 

cukup brpengaruh terhadap pilihan karier seseorang, karena dengan bakat 

yang dimiliki maka individu akan memilih suatu karier yang sesuai dengan 

bakat yang dimiliki. 

Sementara pendapat Winkel (2005: 649) ”bakat khusus ialah 

kemampuan yang menonjol di suatu bidang usaha kognitif, bidang 

keterampilan, atau bidang kesenian”. Bakat-bakat khusus ini akan menjadi 

bekal yang memungkinkan untuk memasuki bidang-bidang tertentu (field 

of occupation) dan mencapai tingkatan lebih tinggi dalam suatu jabatan 

(levels of occupation). 
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(3)    Minat 

Gulford dalam Munandir (1996: 146) ”minat adalah 

kecenderungan tingkah laku umum seseorang untuk tertarik kepada 

sekelompok hal tertentu”. Sedangkan menurut Winkel (2005: 650) ”minat 

adalah kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk merasa 

tertarik pada suatu bidang tertentu dan senang berkecimpung dalam 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu”. Minat sangat 

berpengaruh terhadap perencanaan masa depan sehubungan dengan 

jabatan yang akan dipangku. Jadi minat merupakan salah satu faktor hal 

yang berpengaruh terhadap pemilihan karier. 

(4)   Sikap 

Sikap yaitu suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara 

tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap merupakan kecenderungan yang 

relatif stabil yang dimiliki individu dalam mereaksi terhadap dirinya 

sendiri, orang lain atau situasi tertentu. 

Jadi dalam pemilihan karier reaksi positif dari individu sangat 

penting karena merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

untuk mencapai prestasi. 

(5)  Kepribadian 

Kepribadian diartikan sebagai organisasi yang dinamis di dalam 

individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian-

penyesuaian yang unik terhadap lingkungannya. Kepribadian seseorang 

sangat berpengaruh pada arah pilihan karier. 
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(6)  Nilai-nilai kehidupan (values) 

Menurut Winkel (2005: 647) ”nilai-nilai kehidupan adalah ideal-

ideal yang dikejar oleh seseorang dimana-mana dan kapan pun juga”. 

Apabila nilai-nilai itu sudah terbentuk maka nilai-nilai itu akan memegang 

peranan penting dari keseluruhan perilaku seseorang dan mempengaruhi 

harapan-harapan serta aspirasi-aspirasi dalam hidup, termasuk bidang 

karier yang dipilih dan ditekuni. 

Jadi nilai memiliki pengaruh yang penting dalam menentukan pola 

pemilihan karier, nilai yang dianut oleh individu berpengaruh terhadap 

pekerjaan yang dipilihnya. 

(7)   Hobi / kegemaran 

Hobi adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan individu karena 

kegiatan tersebut merupakan kegemarannya/kesenangannya. Oleh karena 

itu biasanya orang merencanakan pilihan kariernya disesuaikan dengan 

hobi atau kesenangan yang dimilikinya. 

(8)   Prestasi 

Prestasi adalah penguasaan terhadap materi pelajaran dalam 

pendidikan yang sedang ditekuninya, oleh individu berpengaruh terhadap 

pilihan karier di kemudian hari. 

(9)   Pengetahuan 

”Pengetahuan yaitu informasi yang dimiliki tentang bidang-bidang 

pekerjaan dan tentang diri sendiri” (Winkel, 2005: 652). Bila seseorang 

mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang pekerjaan/dunia kerja 

dan tentang diri sendiri serta menyadari keterbatasan-keterbatasan dalam 

pilihan-pilihannya, pilihan fantasi ditinggalkan. Ini berarti bahwa 
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aspirasinya diturunkan dan lebih disesuaikan dengan kenyataan yang 

dihadapi, aspirasinya lebih menunjukkan hasrat untuk memperoleh sukses 

(aspirasi positif) dan kurang menampakkan keinginan untuk menghindari 

kegagalan (aspirasi negatif) serta aspirasinya menjadi realistik. 

(10) Sifat-sifat 

   Menurut Winkel (2005: 651) ”sifat-sifat yaitu ciri-ciri kepribadian 

yang bersama-sama memberikan corak khas pada seseorang, seperti riang 

gembira, ramah tamah, teliti, fleksibel, tertutup, pesimis dan ceroboh”. 

Pada umumnya diakui bahwa orang-orang tertentu kurang cocok untuk 

memegang jabatan-jabatan tertentu karena sifat-sifatnya sangat 

mempersulit untuk berperanan sesuai dengan tuntutan jabatan tertentu.  

(11) Keterampilan 

   Keterampilan dapat pula diartikan cakap atau cetakan dalam 

mengerjakan sesuatu. Dengan pengertian lain keterampilan ialah 

penguasaan individu terhadap sesuatu perbuatan, misalnya keterampilan 

berpidato, berdiskusi. 

(12) Keadaan Jasmani 

   Keadaan jasmani yaitu ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang 

seperti tinggi badan, tampan dan tidak tampan, ketajaman penglihatan dan 

pendengaran baik dan kurang baik, mempunyai kekuatan otot tinggi atau 

rendah, dan jenis kelamin. Semuanya itu akan berpengaruh terhadap 

pemilihan karier seseorang. 
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(13) Konsep Diri 

 Konsep diri seseorang sangat penting bagi kelangsungan kariernya, karena 

konsep diri adalah sesuatu hal yang dapat mengatur diri sendiri. 

2.3.4.2 Faktor yang Berasal dari Luar Individu (Faktor Eksternal) 

(1)  Masyarakat 

Menurut Winkel (2005: 653) ”masyarakat yaitu lingkungan sosial budaya, 

dimana orang muda dibesarkan”. Masyarakat akan berpengaruh terhadap 

pandangan yang dianut individu dalam pemilihan kariernya, karena 

individu hidup dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan menurut Sunarto 

(1994: 161) ”masyarakat merupakan lingkungan alami kedua yang dikenal 

anak-anak. Anak remaja telah banyak mengenal karakteristik masyarakat 

dengan berbagai norma dan keragamannya”.  

(2)   Keadaan sosial ekonomi negara atau daerah 

Keadaan sosial ekonomi negara atau daerah yaitu laju pertumbuhan 

ekonomi yang lambat atau cepat, stratifikasi masyarakat dalam golongan 

sosial ekonomi tinggi, rendah serta diversifikasi masyarakat atas 

kelompok-kelompok yang terbuka atau tertutup bagi anggota kelompok 

lain (Winkel, 2005: 654). Misalnya bagi orang muda hidup di daerah yang 

masih terbelakang dan sekaligus berasal dari sosial ekonomi rendah, 

kesempatan kerja sangat terbatas dan kurang bervariasi. 

(3)   Status sosial ekonomi keluarga 

 ”Status sosial ekonomi keluarga yaitu tingkat pendidikan orang tua, 

tinggi rendahnya pendapatan orang tua, jabatan ayah.ibu, daerah tempat 
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tinggal dan suku bangsa” (Winkel, 2005: 654). Anak-anak berpartisipasi 

dalam status sosial ekonomi rendah yang memiliki kecenderungan 

berpengaruh terhadap arah pilih jabatan anak. Sedangkan menurut 

Sunarto (1994: 163) ”kondisi sosial ekonomi keluarga banyak 

menentukan perkembangan kehidupan pendidikan dan karier anak”. 

Kondisi sosial yang menggambarkan status orang tua merupakan faktor 

yang dilihat oleh anak untuk menentukkan pilihan karier. Secara tidak 

langsung keberhasilan orang tuanya merupakan beban bagi anak, 

sehingga dalam menentukkan pilihan karier tersirat untuk ikut 

mempertahankan kedudukan orang tuanya. 

(4)    Pengaruh dari anggota-anggota keluarga besar dan keluarga inti 

 ”Orang tua, saudara-saudara dari orang tua, dan kakak-kakak menyatakan 

harapan-harapan mereka serta mengkomunikasikan pandangan-

pandangan tertentu terhadap pendidikan dan pekerjaan” (Winkel, 2005: 

654). Orang muda harus menentukan sikapnya sendiri terhadap harapan 

dan pandangan itu. Bilamana dia menerimanya, dia akan mendapat 

dukungan dalam rencana masa depannya (vocational planning), bilamana 

dia tidak menerimanya, dia menghadapi situasi yang sulit karena tidak 

mendapat dukungan dalam perencanaan masa depan. 

(5)    Pendidikan Sekolah 

 Menurut Winkel (2005: 655) pendidikan sekolah yaitu pandangan-

pandangan yang dikomunikasikan kepada anak didik oleh staf tenaga-

tenaga bimbingan dan pengajar mengenai nilai-nilai yang terkandung 
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dalam bekerja, tinggi rendahnya status sosial jabatan-jabatan dan 

kecocokan jabatan tertentu untuk anak laki-laki atau anak perempuan. 

Sedangkan menurut Sunarto (1994: 162) ”sekolah merupakan lingkungan 

artifisial, yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah 

tujuan tertentu, khususnya untuk memberikan kemampuan dan 

keterampilan sebagai bekal kehidupannya di kemudian hari”. 

(6)   Pergaulan dengan teman-teman sebaya 

 Winkel (2005: 655) ”pergaulan dengan teman sebaya yaitu pandangan-

pandangan dan harapan-harapan tentang masa depan yang terungkap 

dalam pergaulan sehari-hari”. Pandangan dan harapan yang bernada 

optomis akan meninggalkan kesan dalam hati yang jauh berbeda dengan 

kesan yang timbul bila terdengar keluhan-keluhan. 

(7) Tuntutan-tuntutan yang melekat pada jabatan-jabatan dan pada program 

studi 

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

studi atau latihan, yang mempersiapkan seseorang untuk diterima pada 

jabatan tertentu dan berhasil didalamnya. Misalnya ada siswa SMA kelas 

XI yang memutuskan untuk masuk jurusan IPA, melainkan karena 

nantinya mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendaftar di 

fakultas manapun juga. 

 Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa karier siswa SMA N 

14 Semarang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk faktor internal yang 

sangat berpengaruh yaitu intelegensi, bakat, minat, dan prestasi. Sedangkan faktor 
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eksternalnya yaitu status sosial ekonomi keluarga, pengaruh anggota keluarga dan 

pengaruh teman sebaya, serta tuntutan-tuntutan yang melekat pada jabatan-jabatan 

dan pada program studi, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi maka 

mengakibatkan siswa mengalami maladjusment dalam memilih kariernya. 

2.3.5 Hambatan yang Mempengaruhi Ketepatan Memilih Karier Siswa. 

Untuk dapat menentukan pilihan kariernya secara tepat individu 

memerlukan proses yang  panjang yang dipengaruhi oleh taraf perkembangannya. 

Walaupun individu bisa memutuskan karier yang akan dipilihnya tetapi banyak 

hal yang perlu diperhatikan agar keputusannya tersebut sesuai dengan keadaan 

dan kemamapuan individu tersebut. Bagi siswa-siswi sekolah lanjutan atas 

ternyata perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam kebutuhan-kebutuhan 

perkembangan dan kematangan kariernya. Banyak faktor yang menyebabkan 

perbedaan-perbedaan ini baik faktor dari diri siswa itu sendiri maupun faktor yang 

berasal dari luar diri siswa. Faktor yang berasal dari diri siswa seperti: minat, 

nilai, hobi, prestasi, keterampilan, penggunaan waktu senggang, aspirasi dan 

pengetahuan sekolah atau pendidikan sambungan, pengetahuan tentang dunia 

kerja, keterbatasanfisik dan penampilan lahiriah serta masalah dan keterbatasan 

pribadi. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti: faktor 

dukungan dari orang tua, masyarakat, sosial ekonomi keluarga serta pergaulan 

teman sebaya. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi penghambat apabila faktor 

tersebut bisa mendukung dalam proses perkembangan karier siswa. 
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2.3.6 Teori yang Mendasari Bimbingan Karier 

Rosidan dalam Gani (1985: 31- 42) mengemukakan teori-teori yang 

mendasari masalah karier, yaitu: 

2.3.6.1 Hoppock 

Terdapat sepuluh butir pemikiran yang diajukan oleh Hoppock bahwa: 

(1) Pekerjaan dipilih dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan. 

(2) Jabatan yang kita pilih adalah jabatan yang disukai, yakin bahwa jabatan 

itu paling dapat memenuhi kebutuhan yang menjadi perhatian kita. 

(3) Segala kebutuhan dapat diamati secara jelas atau hanya samar-samar yang 

keduanya ini berpengaruh di dalam pemilihan jabatan. 

(4) Pemilihan jabatan, sadar bahwa suatu pekerjaaan dapat menolong 

memenuhi kebutuhan kita. 

(5) Pemilihan jabatan akan menjadi lebih baik apabila kita lebih mampu 

memikirkan bagaimana baiknya jabatan yang akan datang itu akan 

memenuhi kebutuhan kita. 

(6) Informasi mengenai diri sendiri berpengaruh terhadap pemilihan jabatan 

karena informasi itu membantu kita menyadari apa yang kita inginkan dan 

akan membantu kita di dalam antisipasi. 

(7) Informasi mengenai jabatan akan membantu dalam pemilihan jabatan. 

(8) Kepuasan kerja tergantung atas seberapa jauh pekerjaan yang kita 

laksanakan memenuhi kebutuhan yang kita harapkan. 
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(9) Kepuasan kerja dapat diperoleh dari suatu pekerjaan yang dapat memenuhi 

kebutuhan sekarang dan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan di masa 

yang akan datang. 

(10) Pemilihan jabatan selalu dapat berubah apabila kita yakin bahwa 

perubahan itu akan lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. 

2.3.6.2 Super 

Super menyusun teorinya terdiri atas sepuluh pokok pikiran bahwa: 

(1) Tiap orang memiliki perbedaan individual. 

(2) Setiap individu memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. 

(3) Setiap jabatan memerlukan pola khas daripada keterampilan, minat, dan 

sifat-sifat kepribadian, tetapi yang cukup luas mentoleransi terhadap 

berbagai jenis pekerjaan bagi setiap individu. 

(4) Preferensi dan kompertensi profesional. 

(5) Tahap-tahap kehidupan, yaitu tahap pertumbuhan, tahap eksplorasi, tahap 

pembentukan, tahap pembinaan dan tahap kemunduran 

(6) Hakekat pola karier seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi 

orang tuanya, oleh kemampuan mental, dan ciri-ciri kepribadiannya, dan 

oleh kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi dirinya. 

(7) Perkembangan yang melalui tahap-tahap kehidupan, dapat diarahkan oleh 

sebagian usaha-usaha mempermudah proses kematangan, kemampuan, 

dan minat. 

(8) Proses perkembangan vokasional pada hakekatnya merupakan 

pengembangan dan implementasi konsep diri. 
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(9) Proses kompromi (menerima) antara faktor individu dan faktor sosial, 

anatar apakah peranan itu dimainkan dalam fantasi ataukah dalam 

interview-konseling. 

(10) Kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan 

konsep diri 

(11) Kepuasan kerja atau kepuasan hidup tergantung pada seberpa jauh 

individu mendapatkan/menyalurkan kemampuannya, minatnya, sifat-sifat 

pribadi, dan nilai-nilai pribadi secara memadai. 

(12) Pilihan jabatan merupakan suatu perpaduan dari aneka faktor pada 

individu, seperti kebutuhan, sifat-sifat kepribadian serta kemampuan 

intelektual, dan faktor di luar individu, seperti taraf kehidupan sosial-

ekonomi keluarga, variasi tuntutan lingkungan dan kebudayaan dan 

kesempatan yang muncul. 

2.3.6.3 Holland  

Holland menyusun teorinya atas sebelas pokok pikiran bahwa: 

(1) Pemilihan suatu jabatan adalah merupakan pernyataan kepribadian 

seseorang. 

(2) Inventory minat merupakan inventory kepribadian. 

(3) Stereo-tipe vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis yang 

penting dan dapat dipercaya. 

(4) Individu-individu dalam suatu jabatan atau pekerjaan memiliki 

kepribadian yang serupa dan kesamaan sejarah perkembangan pribadinya. 
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(5) Karena orang dalam satu rumpun pekerjaan memiliki kepribadian yang 

serupa. 

(6) Kepuasan, kemantapan dan hasil kerja tergantung atas kongruensi antar 

kepribadian individu dengan lingkungan. 

(7) Pengetahuan kita tentang kehidupan vokasional adalah tidak tersusun dan 

seringkali terpisah dari batang tubuh pengetahuan psikologis dan 

sosiologis. 

(8) Di dalam masyarakat Amerika, kebanyakan orang dapat digolongkan ke 

dalam salah satu dari pada enam tipe yaitu Realistik, Intelektual, Sosial, 

Konvensional, Usaha, dan Artistik. 

(9) Terdapa enam jenis lingkungan (Realistik, Intelektual, Sosial, 

Konvensional, Usaha dan Artistik). 

(10) Seseorang mencari lingkungan dan jabatannya yang memungkinkan dapat 

melaksanakan kemampuan dan keterampilannya. 

(11) Perilaku seseorang dapat diterangkan melalui bagaimana interaksi pola 

kepribadiannya dan lingkungannya. 

 

2.4 Bimbingan Kelompok 

2.4.1  Pengertian Bimbingan Kelompok 

”Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang ada dalam 

Bimbingan dan Konseling” Prayitno (1995: 65), bimbingan kelompok sebagai 

media dalam upaya membimbing individu yang memerlukan bantuan dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok. 
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Menurut Romlah (2001: 3) ”bimbingan kelompok adalah proses 

pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok”. 

Bimbingan kelompok dianjurkan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa 

dan mengembangkan potensi siswa. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagai 

salah satu teknik bimbingan, bimbingan kelompok mempunyai prinsip, kegiatan, 

dan tujuan yang sama dengan bimbingan. Perbedaannya hanya terletak pada 

pengelolaannya yaitu dalam situasi kelompok.  

Winkel (2005: 565) ”bimbingan kelompok merupakan sarana untuk 

menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa, yang diharapkan dapat 

mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan bagi dirinya sendiri”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan pada siswa yang diberikan 

dalam suasana kelompok. Sehingga apa yang disampaikan akan lebih mudah 

diterima dan diingat oleh siswa (anggota kelompok). 

2.4.2 Tujuan Bimbingan Kelompok 

“Tujuan bimbingan kelompok tradisional adalah untuk memberikan 

informasi yang akurat kepada para siswa yang dapat membantu mereka membuat 

rencana yang lebih tepat dan dalam pengambilan keputusan serta dalam hal ini 

berorientasi pada pencegahan” (Gazda, 1984: 6). 

Prayitno (2004: 2-3), terdapat 2 tujuan bimbingan kelompok, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

2.4.2.1   Tujuan umum bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan 

sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. 
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2.4.2.2   Tujuan khusus bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik 

tertentu yang mengandung permasalahan aktual (hangat) dan menjadi 

perhatian anggota kelompok. Melalui dinamika kelompok yang intensif, 

pembahasan topik-topik mendorong pengembangan perasaan, pikiran, 

persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah 

laku yang lebih efektif. Dalam hal ini komunikasi verbal dan non veral 

ditingkatkan. 

Winkel (2005: 564) “tujuan bimbingan kelompok adalah supaya orang 

yang dilayani menjadi mampu mengatur kehidupannya, memiliki pandangan 

hidup, mengambil sikap mandiri, dan berani bertanggung jawab atas konsekuensi-

konsekuensinya”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tujuan bimbingan kelompok 

antara lain mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, meningkatkan 

pengetahuan individu terkait dengan topik yang dibahas, mencapai perkembangan 

yang maksimal, bertanggungjawab, dan mencapai kemandirian. 

2.4.3 Fungsi Bimbingan Kelompok 

”Fungsi utama bimbingan kelompok yaitu fungsi pemahaman dan 

pengembangan” (Mugiarso, 2005: 66). 

Fungsi pemahaman dalam hal ini maksudnya adalah siswa dapat 

memahami berbagai informasi yang terkandung dalam kegiatan bimbingan 

kelompok. Sedangkan fungsi pengembangan adalah dengan mengikuti bimbingan 

kelompok, maka kemampuan siswa baik dalam hal komunikasi maupun sosialisai 
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dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian dapat terwujud perilaku yang 

lebih efektif. 

2.4.4 Jenis Bimbingan Kelompok 

Jenis bimbingan kelompok terdapat dua yaitu bimbingan kelompok topik 

bebas dan bimbingan kelompok topik tugas (Prayitno, 1995: 25). 

2.4.4.1  Bimbingan kelompok topik bebas, yaitu bimbingan kelompok dimana 
anggota kelompok secara bebas mengemukakan permasalahannya yang 
dihadapi atau yang sedang dirasakan bersama kemudian dibahas satu per 
satu. 

2.4.4.2  Bimbingan kelompok topik tugas, yaitu bimbingan kelompok dimana 
topik ditentukan secara langsung oleh pemimpin kelompok dan ditugaskan 
kepada seluruh anggota kelompok untuk bersama-sama membahasnya. 

 

 Pada penelitian ini jenis bimbingan kelompok yang dilakukan adalah 

bimbingan kelompok topik tugas, karena topik ditentukan oleh pemimpin 

kelompok sehingga nantinya tujuan dari pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok dapat tercapai. 

2.4.5 Komponen Bimbingan Kelompok 

Dalam bimbingan kelompok berperan dua pihak (komponen), yaitu 

pemimpin kelompok dan anggota kelompok (Prayitno, 2004: 4-13). 

2.4.5.1  Pemimpin Kelompok 

Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktik bimbingan kelompok, mempunyai keterampilan 

menyelenggarakan praktik bimbingan kelompok. 

1)   Karakteristik Pemimpin Kelompok 

Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, pemimpin kelompok adalah 

seorang yang: 
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(1) Mampu membentuk kelompok dan mengarahkan kelompok sehingga 

terjadi dinamika kelompok dalam suasana interaksi antar anggota yang 

bebas, terbuka, dan demokratis. 

(2) Berwawasan luas dan tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani, 

meningkatkan, dan memperluas bahasan dalam aktivitas kelompok. 

(3)  Memiliki kemampuan hubungan antar personal yang hangat dan nyaman, 

sabar dan memberi kesempatan yang demokratis dalam membuat 

kesimpulan dan keputusan. 

 2)   Peran Pemimpin Kelompok 

Dalam mengarahkan suasana kelompok melalui dinamika kelompok, 

pemimpin kelompok berperan dalam: 

(1) Pembentukan kelompok dari sekumpulan calon anggota yang terdiri 

dari 8-10 orang. 

(2) Penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok apa, 

mengapa, dan bagaimana bimbingan kelompok dilaksanakan. 

(3) Pentahapan kegiatan bimbingan kelompok 

(4) Penilaian segera (Leiseg)  

(5) Tindak lanjut layanan 

2.4.5.2  Anggota Kelompok 

 Tidak semua dapat dijadikan anggota kelompok, dalam hal ini besarnya 

kelompok dan heterogenitas/homogenitas kelompok mempengaruhi kinerja 

kelompok. 
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  1)   Besarnya Kelompok 

Kelompok yang terlalu kecil akan mengurangi keefektifan bimbingan 

kelompok dan kelompok yang terlalu besar juga kurang efektif. Anggota 

kelompok yang sesuai kuranng lebih 8 sampai 10 anggota kelompok. 

2)   Homogenitas/Heterogenitas Kelompok 

Anggota kelompok yang heterogenitas lebih efektif dari pada anggota 

kelompok yang homogenitas. 

   3)  Peran Anggota Kelompok 

Peran anggota kelompok ada dua yaitu: 

(1) Aktivitas mandiri, meliputi mendengar, memahami merespon, berpikir, 

berpendapat, menganalisis, mengkritisi, berargumentasi, merasa, 

berempati, dan bersikap. 

(2) Aktivitas anggota kelompok yang berorientasi pada kehidupan bersama 

dalam kelompok, meliputi pembinaan keakraban, kepatuhan, 

komunikasi yang jelas, saling memahami, memberi kesempatan, dan 

kesadaran bersama untuk keberhasilan kegiatan kelompok. 

2.4.6 Asas Bimbingan Kelompok 

Dalam bimbingan kelompok terdapat beberapa asas diantaranya asas 

kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, dan kenormatifan (Prayitno, 

2004: 13-15). 

Asas kerahasiaan yaitu segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam 

kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya diketahui 

oleh anggota kelompok dan pemimpin kelompok dan tidak disebarluaskan ke luar 

kelompok. 
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Asas kesukarelaan yaitu anggota kelompok mengikuti bimbingan 

kelompok dengan sukarela dan tanpa paksaan, dengan kesukarelaan tersebut dapat 

mewujudkan peran aktif dari masing-masing anggota untuk mencapai tujuan 

layanan. 

Asas kekinian yaitu memberikan topik atau materi yang dibahas bersifat 

aktual dan hal-hal yang terjadi sekarang. Hal-hal yang akan dating direncanakan 

sesuai dengan kondisi sekarang. 

Asas kenormatifan yaitu dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara 

berkomunikasi dan bertatakrama dalam kegiatan kelompok, dan dalam mengemas 

isi bahasan. 

Asas keahlian diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola 

kegiatan kelompok dalam mengembangkan proses dan isi pembahasan secara 

keseluruhan. 

2.4.7 Pembentukan Kelompok 

Kelompok untuk layanan bimbingan kelompok dapat dibentuk melalui 

pengumpulan sejumlah individu (siswa) yang berasal dari satu kelas yang dibagi 

dalam beberapa kelompok, lokasi dan kondisi yang berbeda dikumpulkan dalam 

satu kelompok. Selain itu dapat juga dikelompokkan dengan memperhatikan 

aspek heterogenitas dan homogenitas sesuai dengan tujuan layanan (Prayitno, 

2004: 16-17). 

2.4.7.1 Memilih anggota kelompok 

Pada pelaksanaan bimbingan kelompok yang peneliti laksanakan 

pemilihan anggota dilakukan setelah peneliti menyebarkan angket tentang 
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penyesuaian diri dalam pemilihan karier pada siswa lalu dipilih mana yang akan 

menjadi anggota kelompok, selain itu juga siswa telah mengetahui bahwa 

pembentukan kelompok adalah untuk kegiatan kelompok. 

2.4.7.2 Jumlah peserta 

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan 

kelompok, dapat dikatakan bahwa tidak ada anggota kelompok tidak mungkin ada 

sebuah kelompok. “Untuk keanggotaan dalam bimbingan kelompok yang ideal 

adalah enam orang meskipun pada umumnya anggota berjumlah 4-8 orang” 

(Wibowo, 2005: 18). 

2.4.7.3 Frekuensi dan lamanya pertemuan 

Kegiatan bimbinga kelompok dilakukan pada jam pelajaran, dilaksanakan 

1 kali seminggu dan memungkinkan bisa ditambah atau dikurangi frekuensi 

pertemuannya. 

2.4.7.4 Tempat pertemuan 

Kegiatan bimbingan kelompok akan diselenggarakan diruang bimbingan 

konseling di SMA N 14 Semarang. 

             Keterangan : 
  
 
             =  Leader 
 
             = Anggota 

                        = Observer 

Gambar 2.1 tata letak ruang 
Skema letak posisi duduk bimbingan kelompok 
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2.4.7.5 Jangka waktu 

Dalam penelitian ini pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok sekitar 8 

(delapan) kali pertemuan, dengan alasan bahwa tujuan bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. 

 
2.4.8 Tahap Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok 

Pada dasarnya dalam bimbingan kelompok terdapat empat tahap yaitu 

tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran 

(Prayitno, 2004: 18-25). 

2.4.8.1. Tahap Pembentukan 
2.4.8.2. Tahap Peralihan 
2.4.8.3. Tahap Kegiatan 
2.4.8.4. Tahap Pengakhiran 

2.4.8.1. Tahap Pembentukan 

Tahap pembentukan adalah tahapan untuk membentuk kerumunan 

sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika 

kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini kegiatan yang 

dilakukan antara lain: 

(1) Mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan bimbingan kelompok 

(2) Menjelaskan cara dan asas kegiatan bimbingan kelompok 

(3) Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

(4) Mengadakan permainan untuk menghangatkan dan mengakrabkan 
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2.4.8.2. Tahap Peralihan 

Tahap peralihan yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok 

ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. 

Tahapan ini meliputi kegiatan: 

(1) Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

(2) Menawarkan sambil mengamati apakah anggota kelompok siap untuk 

memasuki tahap berikutnya 

(3) Membahas suasana yang terjadi 

(4) Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota 

2.4.8.3  Tahap Kegiatan 

Tahap kegiatan dapat juga disebut sebagai tahap inti. Pada tahap ini 

anggota kelompok dengan dipimpin pemimpin kelompok membahas topik 

tertentu sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok (bimbingan kelompok 

topik bebas) dan topik yang sudah disiapkan oleh pemimpin kelompok 

(bimbingan kelompok topik tugas).  

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada bimbingan kelompok topik tugas  

tahap ini adalah: 

(1)  Pemimpin kelompok mengemukakan suatu topik untuk dibahas oleh 

kelompok 

(2)  Tanya jawab antara anggota kelompok dengan pemimpin kelompok 

tentang hal-hal yang belum jelas menyangkut topik yang dibahas 

(3)  Anggota kelompok membahas topik secara mendalam dan tuntas 

(4)  Kegiatan Selingan 
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2.4.8.4   Tahap Pengakhiran 

Tahap pengakhiran yaitu tahap akhir kegiatan untuk melihat kembali apa 

yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta merencanakan kegiatan 

selanjutnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini meliputi: 

(1) Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri 

(2)  Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan 

hasil pada tahap kegiatan 

(3)  Membahas kegiatan lanjutan 

(4)  Mengemukakan pesan dan harapan  

 

2.4.9 Efektivitas Bimbingan Kelompok 

“Kegiatan bimbingan kelompok dapat terlaksana dengan efektif dan 

efisien apabila semua unsur atau komponen-komponen yang terlibat dalam proses 

bimbingan kelompok dipandang sebagai sistem yang mana saling berkaitan dan 

saling berinteraksi” (Wibowo,  2005: 185). Untuk menjelaskan efektifitas 

bimbingan kelompok dapat dijelaskan melalui pendekatan sistem. Dalam 

pengembangan bimbingan kelompok digunakan konsep sistem sebagai dasar 

acuan. Sistem merupakan satu kesatuan yang kompleks dan terorganisasi. Raharja 

dalam Wibowo (2005: 183) ”sistem sebagai satu kesatuan integral dari sejumlah 

komponen, komponen tersebut mempengaruhi dengan fungsinya masing-masing, 

tetapi secara bersama-sama fungsi tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan”. 
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Tiga komponen dasar utama sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

      

 

 

Gambar 2.2 Tiga komponen dasar dalam sistem 

Masukan merupakan komponen awal untuk pengoperasian sebuah sistem. 

Proses merupakan kegiatan yang dapat mengubah masukan menjadi keluaran. 

Sedangkan keluaran adalah hasil dari suatu operasi. Masukan, proses, dan 

keluaran merupakan unsur normal dalam semua sistem. 

Pendekatan sistem pada bimbingan kelompok dirancang untuk 

memanfaatkan analisis ilmiah pada permasalahan pengelolaan proses bimbingan 

kelompok dengan tujuan untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem operasi 

bimbingan kelompok untuk pemberian bantuan terfokus pada pemahaman, 

pengembangan pribadi, dan pencegahan. Pendekatan sistem ditekankan pada 

hubungan timbal balik antar komponen atau subsistem. Efektifitas sistem terletak 

pada keberhasilan menghubungkan komponen atau fungsi satu dengan yang lain 

dalam keseluruhan sistem. 

Bimbingan kelompok dapat terlaksana dengan efektif dan efisien apabila 

semua unsur yang terlibat dalam proses bimbingan dipandang sebagai sistem. 

Selain itu bimbingan kelompok dikatakan efektif apabila tujuan dari bimbingan 

kelompok dapat tercapai dengan baik. 

 

Masukan  Proses Keluaran 
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2.5  Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa dalam Pemilihan 

Karier melalui Bimbingan Kelompok 

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli 

yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dan dimaksudkan agar individu 

dapat memahami dirinya dan lingkungan, dapat mengarahkan diri dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan dapat mengembangkan dirinya secara 

optimal untuk kesejahteraan dirinya dan masyarakat (Romlah, 2001: 3). Dalam 

bimbingan kelompok mengandung unsur psikopaedagogis yang memanfaatkan 

dinamika kelompok, yang jumlah anggotanya dibatasi antara 10-15 orang, 

sehingga memungkinkan pemimpin untuk dapat melakukan pendekatan personal, 

serta dilakukan secara berkesinambungan yang berisi tentang informasi tentang 

penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. 

Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia selalu membutuhkan orang 

lain, merasa senang apabila dapat membantu orang lain dan merasa aman apabila 

berada dalam kelompoknya. Sebagian besar kebutuhan-kebutuhan dasar, 

kebutuhan-kebutuhan pribadi dan sosial manusia dipenuhi melalui proses 

kelompok. Demikian juga kebutuhan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu 

dan untuk mengembangkan diri juga dipenuhi dalam kelompok. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kelompok sangat besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan individu, cara individu belajar, cara-cara bagaimana individu 

mengembangkan pola-pola perilaku cara menghadapi masalah, cara menentukan 
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nilai-nilai hidup, cara memilih pekerjaan dan caranya menyesuaikan diri (Romlah, 

2001: 20). 

Penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan 

manusia. Penyesuaian diri dalam pemilihan karier pun harus ada pada individu 

karena jika individu tidak dapat menyesuaikan diri dalam karier yang dijalaninya 

maka individu itu tidak akan senang dalam menjalani kariernya dan menyebabkan 

individu itu akan tertinggal dan tidak bisa berkonsentrasi secara penuh. Karier 

seseorang dapat dilihat pada saat pemilihan jurusan di SMA, karena jurusan 

merupakan salah satu faktor terciptanya karier dari individu kelak. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dalam pemilihan karier dalam hal ini 

layanan bimbingan kelompok merupakan faktor perkembangan dan kematangan, 

khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Harapannya 

siswa yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok akan memunculkan perilaku 

yang sesuai dengan penyesuaian diri yaitu dapat mengembangkan kematangan 

intelektual, sosial,  moral dan emosionalnya. 

Proses penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier akan berlangsung 

efektif apabila individu dapat menerima penilaian-penilaian orang lain terhadap 

dirinya secara wajar serta mampu menilai orang lain secara obyektif. Keefektifan 

proses penyesuaian diri dalam pemilihan karier akan ditandai dengan adanya 

hubungan yang saling terbuka, dapat beradaptasi dengan lingkungan, saling 

menghargai dan harmonis, dapat belajar dengan baik tanpa menggangu 

konsentrasi belajar, saling menghargai dan harmonis dapat diciptakan melalui 

bimbingan kelompok. 

Layanan bimbingan kelompok memberikan kesempatan kepada anggota 

kelompok untuk berinteraksi antar pribadi yang khas. Interaksi sosial yang 
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intensif dan dinamis selama pelaksanaan layanan, diharapkan tujuan-tujuan 

layanan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan individu anggota kelompok 

dapat tercapai secara mantap. 

Bagi siswa, bimbingan kelompok dapat bermanfaat sekali karena melalui 

interaksi dengan semua anggota kelompok mereka memenuhi beberapa kebutuhan 

psikologis, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman 

sebaya dan diterima oleh mereka, kebutuhan untuk bertukar pikiran dan berbagi 

perasaan, kebutuhan menemukan nilai-nilai kehidupan sebagai pegangan dan 

kebutuhan untuk menjadi lebih independen serta lebih mandiri. Untuk itu dapat 

diasumsikan bahwa bimbingan kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan 

penyesuaian diri dalam pemilihan karier pada siswa kelas XI di SMA Negeri 14 

Semarang. 

Informasi yang diberikan dalam layanan bimbingan kelompok ini 

merupakan informasi yang berhubungan dengan penyesuaian diri siswa dalam 

pemilihan karier. Materi yang diberikan, disesuaikan dengan topik yang akan 

dibahas. Karena bimbingan kelompok yang dilaksanakan menggunakan jenis 

bimbingan kelompok topik tugas yang mana topik yang akan dibahas berasal dari 

pemimpin kelompok, sehingga tujuan dari layanan bimbingan kelompok dapat 

tercapai. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang berkembang, 

diharapkan dengan layanan bimbingan kelompok ini akan memberikan hasil yang 

positif dalam membantu penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil indikator penyesuaian diri 

dalam pemilihan karier menggunakan teori karier dari Donal Super, karena pada 
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teori karier donal super menyangkut pada teori tentang perkembangan hidup, dan 

penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier termasuk pada perkembangan 

hidup dari siswa. Menurut paham ini, pilihan karier adalah soal mencocokan 

(matching). Di dalam irama hidup orang, terjadi perubahan-perubahan dan ini 

berpengaruh pada usahanya mewujudkan konsep diri. Jadi, dalam hal ini siswa 

dapat mencocokan atau menyesuaikan diri apa yang ada pada dirinya dengan 

kariernya sekarang. 

Munandir (1996: 93) dalam teori perkembangan karier (Super) 

menyatakan bahwa ”orang dan situasi lingkungannya itu berkembang, dan 

keputusan karier itu merupakan rangkaian yang tersusun atas keputusan yang 

kecil-kecil”. Jadi, dalam hal ini program studi merupakan bagian kecil dari karier 

itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karier disimpulkan 

menurut teori Donal Super yaitu keterampilan vokasional seseorang, minat, 

kepribadian, konsep diri, kepribadian, sifat kepribadian dan nilai kepribadian, 

kesempatan-kesempatan yang ada, sosial ekonomi keluarga, dan lingkungan dan 

kebudayaan. 

   

2.6     Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka diajukan hipotesis 

penelitian yaitu ” Penyesuaian diri dalam pemilihan karier siswa dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sautu 

penelitian. Di dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian 

yang dilakukan yaitu dengan teknik atau prosedur suatu penelitian yang akan 

dilakukan. Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan bagi peneliti adalah 

ketepatan penggunaan metode yang sesuai dengan obyek penelitian dan tujuan 

yang ingin dicapai agar peneleitian dapat berjalan baik, terarah, dan sistematis. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian dapat diklasifikaikan dari berbagai macam cara dan sudut 

pandang. Dipandang dari cara penelitian, penelitian dibagi menjadi dua macam 

sebagaimana diuraikan Arikunto (2005: 2) yaitu ”operation research (action 

research) dan eksperimen”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen menurut Arikunto (2005: 3) 

”adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kasual) 

antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi 

atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu”. 

Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu 

perlakuan (treatment). Dengan penelitian eksperimen, peneliti dapat memperoleh 

informasi mengenai efek variabel satu terhadap variabel lain. Peneliti 

menggunakan Quasi eksperimen design, penelitian sosial banyak kelemahannya 
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diantaranya kelompok kontrol dalam penelitian tidak bisa murni tidak 

terkontaminasi dan tidak ada jaminan kalau tidak memberikan informasi kepada 

kelompok kontrol (Arikunto, 2005: 84). 

 

3.2 Desain Penelitian 

Menurut Nazir (2005:84) “Desain penelitian adalah semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian’’. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan one group pre-test and post-test design. Tidak ada 

perbandingan antara kelompok eksperiment dengan kelompok control. Metode 

one group pre test and post-test design adalah satu kelompok tes diberikan satu 

perlakuan yang sama sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan tertentu.  

Maksudnya yaitu subjek dikenakan dua kali pengukuran, pengukuran 

(menggunakan skala penyesuaian diri dalam memilih karier) pertama dilakukan 

untuk mengukur tingkat penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier sebelum 

diberi layanan bimbingan kelompok (pre-test) dengan kode O1, kemudian subjek 

penelitian diberi treatment menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan 

kode X, setelah itu pengukuran yang kedua untuk pengukuran tingkat penyesuaian 

diri siswa dalam pemilihan karier setelah diberi layanan bimbingan kelompok 

(post-test) dengan kode O2. Dengan model sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

      01   X   02 
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(01) =  Pengukuran pertama penyesuaian diri sebelum diberi 

bimbingan  kelompok dengan menggunakan skala 

penyesuaian diri dalam pemilihan karier (pre test) 

(X) =   Pelaksanaan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI 

SMA Negeri 14 Semarang 

(02) =  Pengukuran kedua, penyesuaian diri siswa dalam 

pemilihan karier sesudah diberi bimbingan kelompok 

dengan skala penyesuaian diri dalam memilih karier yang 

pengukuran dengan yang pertama (post test) 

Adapun langkah-langkah desain penelitian ini adalah: 

3.2.1 Melakukan pre test, adalah pengukuran (dengan menggunakan format 

skala penyesuaian diri dalam pemilihan karier) kepada sampel penelitian sebelum 

diadakan perlakuan yaitu bimbingan kelompok. Tujuan dari pre test adalah untuk 

mengetahui tingkat penyesuaian diri siswa terhadap kariernya sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok. Hasil dari pre test ini akan menjadi data 

perbandingan pada post test. 

3.2.2 Memberikan perlakuan (treatment), adalah pemberian bantuan suatu 

perlakuan dengan layanan bimbingan kelompok yang akan diberikan sebanyak 8 

kali pertemuan, beranggotakan 10 siswa dengan durasi kurang lebih 45 menit. Di 

bawah ini merupakan rancangan pemberian layanan bimbingan kelompok, dan 

treatment akan dilakukan sesuai dengan keadaan anggota kelompok untuk 

mencapai tujuan dari penelitian ini 
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Tabel 3.1 
Rancangan Materi Bimbingan Kelompok 

 
Materi Waktu 

Penyesuaian diri dalam memahami sosial ekonomi dalam 
karier 
 
Penyesuaian diri dengan keterampilan vokasional 
 
Penyesuaian konsep diri dalam karier 
 
Cara memahami ciri kepribadian diri 
 
Penyesuaian dengan sifat-sifat kepribadian dalam karier 
 
Pemahaman minat diri 
 
Penyesuaian dengan lingkungan dan kebudayaan dengan 
karier 
 
Penyesuaian diri dalam pemilihan karier 

± 45 menit 
 
 

± 45 menit 
 
       ± 45 menit 
 

± 45 menit 
 

± 45 menit 
 
       ± 45 menit 
 
       ± 45 menit 
 

 
       ± 45 menit 

 

3.2.3 Melakukan post test, adalah pengukuran (dengan menggunakan skala 

penyesuaian diri dalam pemilihan karier) kepada sampel penelitian sesudah diberi 

perlakuan. Kemudian untuk mengetahui skala penyesuaian diri yang digunakan 

pada pre test dan post test dari anggota yang mendapatkan perlakuan. 

3.2.4 Proses analisis data, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul dengan 

menggunakan penghitungan uji Wilcoxon. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

”Variabel merupakan sgala sesuatu yang akan menjadi titik perhatian suatu 

penelitian” (Arikunto, 2005: 116). 
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3.3.1 Identifikasi Variabel 

 Dalam penelitian ini ada dua variabel yang akan diteliti, yaitu variabel bebas 

dan terikat 

3.3.1.1 Variabel Bebas (X) 

   Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau penyebab. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu bimbingan kelompok. 

3.3.1.2 Variabel Terikat (Y) 

   Variabel terikat adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier 

3.3.2  Hubungan Antar Variabel 

 Variabel dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok sebagai 

variabel bebas dan penyesuaian diri dalam pemilihan karier sebagai variabel 

terikat. Karena dalam penelitian ini variabelnya ganda maka variabel yang satu 

mempunyai hubungan atau pengaruh dengan variabel yang lain. Variabel X 

(variabel bebas) mempengaruhi variabel Y (variabel terikat). Dengan demikian 

layanan bimbingan kelompok mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu 

pengaruh terhadap penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. Hubungan 

antar variabel dalam penelitian ini bersifat kausal karena perubahan yang terjadi 

pada variabel bebas. Jika siswa memperoleh layanan bimbingan kelompok yang 

tepat, maka siswa tersebut dapat meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan 

kariernya. 
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Keterangan:  X =  Layanan bimbingan kelompok (variabel bebas) 

      Y =  Usaha membantu penyesuaian diri siswa dalam 

pemilihan karier (variabel terikat) 

 

3.4   Definisi Oprasional Variabel 

”Definisi operasional berarti meletakkan arti pada suatu variabel dengan 

cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel itu” (Latipun, 2006: 59) 

3.4.1  Variabel terikat (Penyesuaian Diri Siswa dalam Pemilihan Karier) 

 Penyesuaian diri merupakan perbaikan perilaku yang dibangun oleh 

seseorang. Seseorang yang merasa jika selama ini perilakunya menyebabkan 

dirinya sulit untuk menyatu dan diterima dalam kelompok, maka orang tersebut 

akan berusaha untuk memperbaiki perilakunya sehingga dapat diterima oleh 

kelompok. Adapun indikator bahwa orang itu mampu menyesuaikan diri adalah 

tidak menunjukkan ketegangan emosional, tidak menunjukkan frustasi pribadi, 

memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, 

menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif, suka bekerja sama 

dengan orang lain. 

Pemilihan karier merupakan usaha untuk mengungkapkan dan menetapkan 

diri di dalam kehidupan kerja, dimana individu mempunyai mempunyai konsep 

   X    Y 
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diri (minat, kepribadian, keterampilan, sifat kepribadian) dan mampu memahami 

sosial ekonomi keluarga serta budaya yang ada d lingkungan. 

  Sedangkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier adalah 

perbaikan perilaku yang dibangun siswa sebagai usaha untuk mengungkapkan dan 

menetapkan diri di dalam kehidupan kerja, dimana seseorang dikatakan dapat 

menyesuaikan diri dalam pemilihan kariernya jika seseorang itu dapat 

menyesuaikan dengan minat, menyesuaikan dengan kepribadian, menyesuaikan 

dengan keterampilan, menyesuaikan dengan konsep diri, menyesuaikan dengan 

sifat kepribadian, menyesuaikan dengan sosial ekonomi keluarga, dan 

menyesuaikan dengan lingkungan dan kebudayaan. 

3.4.2 Variabel bebas (Bimbingan Kelompok) 

Yang dimaksud bimbingan kelompok dalam penelitian ini adalah upaya 

pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan 

informasi, baik tentang pendidikan, karier, pribadi, dan sosial agar dapat 

menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, serta untuk memperbaiki dan 

mengembangkan pemahaman terhadap dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan 

dalam menunjang terbentuknya perilkau yang efektif. Bimbingan kelompok 

dikatakan efektif jika dalam bimbingan kelompok itu mengandung adanya saling 

hubungan yang dinamis antar anggota, adanya tujuan bersama, adanya hubungan 

antara besarnya kelompok, dan sifat kegiatan kelompok, i’tikad dan sikap 

terhadap orang lain, serta kemampuan, mandiri dari setiap anggota kelompok. 

Dalam pelaksanaannya bimbingan kelompok melalui empat tahap yaitu: pertama 

tahap pembentukan yang berisi perkenalan, penyampaian tujuan, asas-asas serta 
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permainan sebagai pengakraban apabila diperlukan, kedua, tahap peralihan yang 

berisi pemantapan dari anggota kelompok ke tahap berikutnya, ketiga, tahap 

kegiatan yang berisi tentang pembahasan masalah atau topik yang terjadi dalam 

kelompok, dan keempat tahap pengakhiran yang berisi penyampaian hasil 

bimbingan kelompok serta tanggapan dan saran dari para anggota kelompok. 

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.2 Populasi 

”Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian” (Arikunto, 2006: 130). 

Kelas XI di SMA N 14 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010 dengan jumlah 270 

siswa. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas XI. 

Alasan pengambilan populasi kelas XI sesuai dengan pengamatan dan wawancara 

dengan sebagian siswa di SMA N 14 Semarang ada siswa yang belum bisa 

menyesuaikan dirinya dengan jurusan yang dijalaninya karena jurusan yang 

dijalaninya sekarang tidak sesuai dengan keinginannya. 

3.5.3 Sampel 

”Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti” (Arikunto, 2006: 

131). Dalam penelitian ini, jenis sampling yang digunakan adalah propotional 

sampling yaitu pengambilan subjek dari setiap strata atau setiap wilayah 

ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-

masing strata atau wilayah, dalam hal ini sampel diambil seimbang di dalam kelas 

XI. Setelah diambil melalui propotional lalu peneliti lebih mengkhususkannya lagi 

menggunakan purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). 
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Sampel bertujuan dilakukan dengan mengambil subyek bukan berdasarkan strata, 

random atau daerah tetapi dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu 

meningkatkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. Jadi dalam 

penelitian ini peneliti akan mengambil sampel dengan cara mengambil sebagian 

sampel dalam berbagai kelompok yang mempunyai tujuan tertentu. Tujuan yang 

ingin dicapai adalah mengidentifikasi siswa yang penyesuaian diri dalam 

pemilihan kariernya rendah pada observasi untuk diberikan perlakuan Bimbingan 

Kelompok dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan bimbingan kelompok 

terhadap penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier.  

Adapun sampel yang diambil adalah siswa-siswi yang penyesuaian dirinya 

sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah di dalam pemilihan kariernya. 

Pemilihannya melalui angket yang akan diambil 10 siswa untuk dijadikan anggota 

bimbingan kelompok. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang dikenani 

eksperimen. Adapun sampel tersebut sebanyak 1 kelompok eksperimen. 

Teknik ini dilakukan berdasarkan pertimbangan karena dipandang lebih 

efisien dan efektif. Efisien yang dimaksud adalah mempertimbangkan 

keterbatasan tenaga, waktu dan dana. Sedangkan efektif dimaksudkan bila 

langsung dengan menentukan sejumlah subyek sebagai sampel dalam penelitian 

tepat, dalam hal ini pengambilan subyek sama satu angkatan/level.  

 

3.6   Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan langkah yang cukup penting dalam 

penelitian ilmiah, karena data ini akan digunakan untuk menguji hipotesis yang 
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telah dirumuskan. Oleh karena itu data yang dikumpulkan harus valid. Di bawah 

ini merupakan rancangan langkah-langkah penyusunan instrumen, adapun 

pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di lanpangan. 

  

 

    

 

 

 

Gambar 3.1 : Gambar prosedur penyusunan instrumen 

Dalam penelitian ini data yang akan diungkap berupa aspek psikologis 

yaitu penyesuaian diri dalam pemilihan karier, metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian  ini adalah skala psikologis. 

 

3.6.1 Skala psikologis (Skala penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier) 

Skala psikologis sebagai skala untuk pengukuran di bidang psikologis. 

Skala psikologis merupakan alat ukur aspek psikologis atau atribut afektif. 

Menurut Azwar (2005:5) dalam skala psikologis dapat mengungkap tentang: 

3.6.1.1 data yang diungkap berupa konsep psikologis yang menggambarkan 
kepribadian individu. 

3.6.1.2 Pertanyaan sebagai stimulus tertentu pada indikator perilaku guna 
memancing jawaban yang berupa refleksi dari keadaan subjek secara 
sadar, pertanyaan yang diajukan memang dirancang untuk pengumpulan 
sebanyak mungkin indikasi dari aspek kepribadian yang lebih abstrak. 

3.6.1.3 Responden terhadap skala psikologi diberi skor lewat penskalaan. 
3.6.1.4 Skala psikologi hanya diperuntukan untuk mengungkap atribut tunggal. 
 

Kisi-kisi pengembangan 
instrument penelitian  

Instrumen Uji coba 

Revisi Instrumen 
jadi 
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Skala psikologis dalam penyesuaian diri dalam pemilihan karier, 

responden memberi tanda ”X” pada salah satu jawaban yang tepat sesuai dengan 

apa yang dialami dan dirasakannya diantara empat pilihan jawaban yang terdiri 

dari ”SS” sangat sesuai, ”S” sesuai, ”TS” tidak sesuai dan ”STS” sangat tidak 

sesuai. Untuk mempermudah menghitung hasil yang diperoleh dari skala 

psikologis tersebut, maka setiap jawaban diberi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Penskoran alternatif jawaban skala psikologis 

 
Alternatif (+) Skor Alternatif (-) Skor 

”SS” Sangat sesuai 4 ”SS” Sangat sesuai 1 

”S”   Sesuai 3 ”S”   Sesuai 2 

”TS” Tidak sesuai 2 ”TS” Tidak sesuai 3 

”STS” Sangat tidak sesuai 1 ”STS” Sangat tidak sesuai 4 

Dalam mendiskripsikan penyesuaian diri dalam pemilihan karier yang 

memiliki skor 1-4 

Persentase maksimal   : 100% 

Persentase minimal   : 25% 

Rentang persentase   : 100% – 25% = 75% 

Jenjang kriteria : 4 (sangat tinggi, tinggi, rendah, 

sangat rendah)  

Interval persentase : %75,18
4
%75

=  
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Tabel 3.3 
Kriteria Penilaian Tingkat Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier 

 
Persentase Katagori 

81,25 < % ≤ 100% 

62,5 < % ≤ 81,25 

43,75 < % ≤ 62,5 

25 < % ≤ 43,75 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan yaitu, apabila siswa 

mendapatkan skor sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah mempunyai 

kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk diberikan treatment agar 

penyesuaian diri dalam pemilihan karier dapat meningkat. 

Adapun kisi-kisi skala psikologis adalah sebagai berikut: 

 Tabel 3.4 
Kisi-kisi pengembangan instrumen 

Skala psikologis dalam penyesuaian diri dalam Pemilihan karier 

Variabel Indikator Deskriptor Item 
   +     - 

Penyesuaian diri 
dalam pemilihan 
karier 

1. Penyesuaian 
Minat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penyesuaian 

Menerima sesuatu hal 
yang ada pada 
kariernya sekarang 
 Mempnyai keinginan 
yang sama dengan 
minat 

 Mengembangkan 
sesuatu yang disukai 
yang ada pada 
kariernya sekarang 

 Semangat dalam 
mengikuti pelajaran 
di sekolah 

 
 Mempunyai cita-cita 

27 
 
 
6 
 
 
12 
 
 
 
38 
 
 
 
13, 31 

40 
 
 
2 
 
 
17 
 
 
 
35 
 
 
 
28, 36 
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Kepribadian 
 
 
 
 
3. Penyesuaian 

keteramipilan 
vokasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Penyesuaian 

Konsep diri 
 
 
 
 
 
 
5. Penyesuaian 

sifat 
kepribadian 

Bergaul baik dengan 
siapa pun 

 
 Mampu menciptakan 
suatu keterampilan 
yang berhubungan 
dengan kariernya 

 Mampu 
mengembangkan 
keterampilan yang 
dimiliki 

 Dapat 
mengembangkan 
kemampuan dalam 
belajar 

 
 Mampu 
menyesuaikan diri 

 Mampu mengatur 
diri sendiri 

 Memahami diri 
sendiri 

 
 

 Mengembangkan 
sifat kepribadian 
yang baik 

 Menyesuaiakan sifat 
kepribadian 

3, 20 
 
 
8 
 
 
 
11, 29 
 
 
 
10 
 
 
 
 
4 
 
15 
 
30 
 
 
19 
 
 
5 
 

23, 39 
 
 
14 
 
 
 
21, 25 
 
 
 
26, 
 
 
 
 
 
 
37 
 
1, 22 
 
 
16 
 
 
33 
 

 1. Penyesuaian 
Sosial 
ekonomi 
keluarga 

 
 
 
 
2. Penyesuaian 

Lingkungan 
dan 
kebudayaan 

Memahami sosial 
ekonomi keluarga 

 Keluarga memahami 
karier yang dipilih 

 Keluarga 
mendukung karier 
yang dipilih 

 
 Penerimaan karier di 
masyarakat 

 Bergaul dengan 
teman yang 
mempunyai karier 
yang sama 

32 
 
18 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 

 
 
 



65 

 

3.7   Validitas dan Realiabilitas Instrumen 

3.7.1  Validitas 

 ”Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur (tes) dalam melakukan 

fungsi ukurnya” (Azwar, 2003: 173). Suatu instrumen dinyatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan peneliti atau dapat mengungkap variabel 

yang diteliti secara tepat. Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data 

maka terlebih dahulu diujicobakan kepada salah satu kelas XI di SMA Negeri 14 

Semarang yang berjumlah 20 siswa. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menguji validitas adalah rumus Product moment. Hasil uji coba akan dianalisis 

dengan menggunakan analisis butir. Skor yan ada pada item dikorelasikan dengan 

harga kritik r product moment dengan taraf signifikansi (α) = 5%. Apabila r 

hitung lebih besar dari r product moment maka instrument dikatakan valid dan 

dapat digunakan untuk mengambil data. Alasannya adalah untuk mengetahui 

tingkat kesesuaian atau kesejajaran antara hasil tes dengan kriteria. Untuk 

pengujian validitas penelitian dengan menggunakan rumus product moment 

sebagai berikut: 

{ }{ }2222 )(()(
))((

YYNXXN
yxxyNrxy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑  

 
Keterangan: 

rxy  : Koefisien pada kondisi X dan Y 

N  : Jumlah subjek 

∑X  : Jumlah skor item X 
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∑Y  : Jumlah skor item Y 

∑XY  : Jumlah perkalian item X dengan item Y 

∑ X2  : Jumlah kuadrat skor X 

∑ Y2  : Jumlah kuadrat skor Y 

(Arikunto, 2006: 170) 

Kesimpulan yang ditarik bila koefisien korelasi yang didapat lebih besar 

dari harga kritik 95% maka item dikatakan valid dan sebaliknya bila keadaan 

lebih kecil maka item dikatakan tidak valid. Atau dengan kata lain bila peluang 

ralat setiap item melebihi 5% menunjukkan item tidak valid dan selanjutnya 

sebaliknya tidak digunakan menjadi item pengungkap data. Bila r setiap item 

sama atau kurang dari 5% maka item tersebut dapat menjadi bagian instrumen 

yang baik untuk mengungkap data.  

Dalam uji coba skala psikologi penyesuaian diri dalam pemilihan karier 

hasil yang diperoleh r xy  akan dikonsultasikan dengan r tabel  product moment 

dengan N = 20 pada taraf signifikansi 5% yaitu r tabel   0,444. Apabila rxy>r tabel  

maka item dikatakan valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

Berdasarkan hasil uji validitas intrumen skala penyesuaian diri dalam 

pemilihan karier, yaitu dari 50 item yang diuji cobakan kepada 20 siswa dan 

hasilnya diperoleh sebagai berikut: item yang tidak valid ada 9 dengan nomor 1, 5, 

22, 23, 30, 43, 45, 47, 50. Item tersebut diabaikan sehingga item yang valid ada 

41, dan 1 pertanyaan dibuang agar menjadi seimbang sehingga item pertanyaan 

yang dipakai menjadi 40 item. 
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3.7.2 Reliabilitas 

”Reliabiltas adalah suatu instrumen yang dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen itu cukup baik. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai kepercayaan yang tinggi jika test tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap” (Arikunto, 2002: 86). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa suatu tes dikatakan reliabel atau mempunyai taraf 

kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Untuk 

menguji tingkat reliabilitas instrumen dapat digunakan uji reliabilitas internal 

yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari suatu hasil pengetesan dengan 

rumus Alpha. Adapun rumus Alpha yang digunakan untuk mengukur reliabilitas 

ini adalah sebagai berikut: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= 2

2

11 1
1 t

b
k

kr
σ
σ  

Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen   2tσ  : Varians total 

k : Banyaknya butir pertanyaan  ∑ 2bσ  : Jumlah varians butir 

(Arikunto, 2006: 196)  

r hitung kemudian dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifkasi 

5%, jika r hitung > r tabel maka instrument dikatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen dengan menggunakan 

rumus alpha, secara keseluruhan diperoleh hasil r hitung = 0,95 , sedangkan untuk 

taraf signifikansi 5 % dengan n = 20 adalah 0,44. Dengan demikian r hitung = 0,95 

> r tabel = 0,44, sehingga instrumen tersebut dikatakan reliabel. Untuk 
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selengkapnya mengenai perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus 

alpha dapat dilihat pada lampiran. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

”Analisis data merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, 

karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian” (Nasir, 2005:346). Untuk menganalisis 

data digunakan metode statistik yaitu cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisis data penyilidikan yang 

berwujud angka-angka. Lebih lanjut dari statistik diharapkan dapat menjadikan 

dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data yang diperoleh maka 

perlu diolah dan dianalisis. Data ini berhubungan dengan angka, maka analisis 

yang digunakan adalah analisis statistik. Tujuan analisis data yang diharapkan 

adalah untuk mengetahui adakah peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier setelah diberikan layanan bimbingan kelompok.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistik non parametik, dengan menggunakan uji Wilcoxon, karena mengacu pada 

variabel data yang ada dalam penelitian ini adalah variabel ordinal. Selain uji 

Wilcoxon tidak merupakan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi 

yang merupakan induk sampel penelitian. Uji Wilcoxon juga tidak dilandasi 

persyaratan data khusus berdistribusi normal, dan datanya berpasangan. Jadi 

penelitian ini teknik analisis datanya menggunakan uji Wilcoxon yaitu dengan 
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mencari perbedaan mean pre test dan post test, dengan rumus z dalam 

pengujiannya (Sugiono, 2006: 133). 
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Keterangan : 

T : Jumlah jenjang/rangking yang kecil 

N : Jumlah responden penelitian (Sugiyono, 2006: 133) 

Dari hasil hitung tersebut dikonsultasikan dengan indeks tabel Wilcoxon 

Pairs Tes. Jika hasil analisis lebih besar dari indek tabel Wilcoxon Pairs Test, hal 

ini berarti ada peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan karier setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok. Akan tetapi apabila hasil analisis lebih 

kecil dari indek tabel Wilcoxon Pairs Test, hal ini berarti tidak ada peningkatan 

penyesuaian diri dalam memilih karier setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok. Untuk mengambil keputusan menggunakan pedoman dengan taraf 

signifikan 5% dengan ketentuan: 

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila Zhitung lebih besar atau sama dengan Ztabel. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila Zhitung lebih kecil dari Ztabel. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisis dan pembahasan hasil 

penelitian mengenai Meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan karier 

melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI SMA Negeri 14 

Semarang. 

 

4.1   Hasil Penelitian 

 Berdasarkan pada tujuan khusus penelitian, maka hasil penelitian yang 

dapat dilaporkan yaitu tentang penyesuaian diri dalam pemilihan karier pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 14 Semarang sebelum diberi layanan bimbingan 

kelompok, gambaran penyesuaian diri dalam pemilihan karier setelah diberi 

layanan bimbingan kelompok, dan perbedaan penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier sebelum dan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Dan tujuan 

umum dari penelitian ini untuk meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier dalam pemilihan karier pada kelas XI SMA Negeri 14 Semarang. 

4.1.1 Gambaran Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier Siswa Kelas XI 

SMA N 14 Semarang Sebelum Mengikuti Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui penyesuaian diri 

dalam pemilihan karier kelas XI SMA Negeri 14 Semarang sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok,  akan diuraikan lebih dahulu hasil pre-test sebelum 
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diberi perlakukan.  Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini 

yaitu meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan karier melalui layanan 

bimbingan kelompok, maka sebelum pemberian treatment berupa layanan 

bimbingan kelompok, maka terlebih dahulu melakukan seleksi sampel penelitian 

dengan teknik purposive propotional random sampling yaitu gabungan sampel 

antara propotional sample dan purposive sample. Propotional sampling adalah 

pengambilan subjek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang 

atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing strata atau 

wilayah. Sedangkan purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan 

tujuan)., hal ini sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menjaring sampel dengan 

tingkatan terendah sampai tertinggi pada skala penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier . Hasil seleksi sampel penelitian di ambil 10 siswa dari 3 kelas yang terdiri 

dari 120 siswa. 10 siswa tersebut merupakan anggota kelompok yang mengikuti 

bimbingan kelompok. Pemilihan siswa tersebut sebagai anggota bimbingan 

kelompok juga berdasarkan kategori yang memenuhi persyaratan menjadi sampel 

dan menjadi anggota bimbingan kelompok. 

Uraian hasil pre test sebelum diberi perlakuan berupa bimbingan kelompok 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 
Perhitungan Penyesuaian Diri dalam pemilihan Karier 

 Sebelum Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 
 

No Kode 
Resp 

Penyesuaian Minat Penyesuaian 
Kepribadian 

Penyesuaian Ket. 
Voaksional Penyesuaian Konsep Diri 

Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit 
1 R-1 13 40,6 SR 10 31,2 SR 14 43,75 SR 10 41,7 SR 
2 R-2 21 65,6 T 18 56,2 R 15 62,8 R 15 62,5 R 
3 R-3 12 37,5 SR 13 40,6 SR 14 43,7 SR 11 45,8 R 
4 R-4 28 87,5 ST 27 84,4 ST 23 71,9 T 18 75,0 T 
5 R-5 17 53,1 R 13 40,6 SR 13 40,6 SR 11 45,8 R 
6 R-6 22 68,7 T 17 53,1 R 21 65,6 T 15 62,5 R 
7 R-7 17 53,1 R 17 53,1 R 14 43,7 SR 8 33,3 SR 
8 R-8 14 43,7 SR 14 43,7 SR 11 34,4 SR 10 41,7 SR 
9 R-9 27 84,4 ST 26 81,2 T 21 65,6 T 15 62,5 R 
10 R-10 16 50,0 R 17 53,1 R 15 48,9 R 12 50,0 R 

Rata-rata 18,7 58,44 R 17 53,75 R 16,1 50,31 R 12,5 52,08 R 
 

No Kode 
Resp 

Penyesuaian Sifat 
Kepribadian 

Penyesuaian Sosial 
Ekonomi  

Penyesuaian lingkungan 
Kebudayaan TOTAL 

Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit 
1 R-1 6 37,5 SR 7 43,7 SR 4 50,0 R 64 40,0 SR 
2 R-2 8 50,0 R 10 62,5 R 4 50,0 R 91 56,9 R 
3 R-3 4 25,0 SR 5 31,2 SR 4 50,0 R 63 39,4 SR 
4 R-4 15 93,7 ST 13 82,2 T 7 87,5 ST 131 81,9 ST 
5 R-5 8 50,0 R 8 50,0 R 5 62,5 R 75 46,9 R 
6 R-6 10 62,5 R 6 37,5 SR 5 62,5 R 96 60,0 R 
7 R-7 8 50,0 R 5 31,2 SR 5 62,5 R 74 46,2 R 
8 R-8 10 62,5 R 7 43,7 SR 4 50,0 R 70 43,7 SR 
9 R-9 15 93,7 ST 10 62,5 R 8 100 ST 122 76,2 T 
10 R-10 8 50,0 R 6 37,5 SR 4 50,0 R 78 48,7 R 
Rata-rata 9,2 57,5 R 7,7 48,13 R 5 62,5 R 86,4 54,00 R 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa 

penyesuaian diri dalam pemilihan karier sebelum diberi layanan bimbingan 

kelompok dalam kategori rendah dengan prosentase rata-rata 54,00%. Masing-

masing indikator berada dalam kategori sebagai berikut: indikator penyesuaian 

minat berada dalam kategori rendah dengan prosentase rata-rata 58,44%, 

penyesuaian kepribadian berada dalam kategori rendah dengan prosentase rata-
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rata 53,75%, penyesuaian keterampilan vokasional berada dalam kategori rendah 

dengan prosentase rata-rata 50,31%, penyesuaian konsep diri dalam katagori 

rendah dengan prosentase 52,08%, penyesuaian sifat kepribadian dalam katagori 

rendah dengan prosentase 57,5%, penyesuaian sosial ekonomi dalam katagori 

rendah dengan prosentase 48,13%, penyesuaian lingkungan dan kebudayaan 

dalam katagori rendah dengan prosentase 62,5%. 

Berdasarkan hasil pre test dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri 

dalam pemilihan karier pada 10 siswa sebelum diberikan perlakuan berupa 

layanan bimbingan kelompok, setiap siswa memiliki katagori yang berlainan agar 

anggota kelompok yang mempunyai katagori tinggi dalam penyesuaian diri dalam 

pemilihan kariernya dapat meningkatkan anggota yang belum dapat 

menyesuaikan diri dalam pemilihan kariernya, dan anggota yang sudah memiliki 

katagori tinggi akan tetap mempertahankan dan diharapkan ditingkatkan lagi. 

Perbandingan antara siswa yang mempunyai penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier yang tinggi lebih sedikit dibanding yang kurang dalam menyesuaikan diri 

dalam pemilihan kariernya agar siswa yang diharapkan mengalami perubahan 

lebih banyak. Dapat dilihat persentase dari keseluruhan anggota 54,00% yang 

termasuk dalam katagori rendah. 

4.1.2 Gambaran Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier Siswa Kelas XI 

SMA N 14 Semarang Setelah Mengikuti Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Setelah dilaksanakan layanan bimbingan kelompok selama delapan 

kali pertemuan, selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui peningkatan 
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penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. Peningkatan di sini, meningkatkan 

dari yang rendah menjadi kriteria yang sangat tinggi sehingga ada peningkatan 

setelah dilakukan perlakuan. Hasil post test selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.2 
Penyesuaian diri dalam pemilihan karier 

Setelah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

No Kode 
Resp 

Penyesuaian Minat Penyesuaian 
Kepribadian 

Penyesuaian Ket. 
Voaksional 

Penyesuaian Konsep 
Diri 

Sko
r % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit 

1 R-1 27 84,4 ST 25 78,1 T 30 93,7 ST 20 83,3 ST 
2 R-2 28 87,5 ST 28 87,5 ST 26 81,2 T 21 87,5 ST 
3 R-3 25 78,1 T 26 81,2 T 26 81,2 T 20 83,3 ST 
4 R-4 31 96,9 ST 30 93,7 ST 28 87,5 ST 22 91,7 ST 
5 R-5 29 90,6 ST 25 78,1 T 26 81,2 T 19 79,1 T 
6 R-6 29 90,6 ST 28 87,5 ST 27 84,4 ST 22 91,7 ST 
7 R-7 27 84,4 ST 26 81,2 T 26 81,2 T 18 75,0 T 
8 R-8 27 84,4 ST 25 78,1 T 24 75,0 T 19 79,1 T 
9 R-9 30 93,7 ST 30 93,7 ST 28 87,5 ST 21 87,5 ST 
10 R-10 24 75,0 T 25 78,1 T 27 84,4 ST 21 87,5 ST 

Rata-rata 
27,
7 86,56 ST 26,8 83,75 ST 26,8 83,75 ST 20,3 84,6 ST 

 
 

No Kode 
Resp 

Penyesuaian Sifat 
Kepribadian 

Penyesuaian Sosial 
Ekonomi  

Penyesuaian lingkungan 
Kebudayaan TOTAL 

Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit 
1 R-1 15 93,7 ST 30 93,7 ST 7 87,5 ST 139 86,8 ST 
2 R-2 14 87,5 ST 26 81,2 T 6 75,0 T 137 85,6 ST 
3 R-3 13 81,2 T 26 81,2 T 7 87,5 ST 130 81,2 T 
4 R-4 15 93,7 ST 28 87,5 ST 8 100 ST 148 92,5 ST 
5 R-5 15 93,7 ST 26 81,2 T 7 87,5 ST 135 84,4 ST 
6 R-6 14 87,5 ST 27 84,4 ST 8 100 ST 141 88,1 ST 
7 R-7 13 81,2 T 26 81,2 T 8 100 ST 130 81,2 T 
8 R-8 13 81,2 T 24 75,0 T 6 75,0 T 126 78,7 T 
9 R-9 16 100 ST 28 87,5 ST 8 100 ST 146 91,2 ST 
10 R-10 13 81,2 T 27 84,4 ST 7 87,5 ST 129 80,6 T 
Rata-rata 14,1 88,1 ST 13,2 83,75 ST 7,2 90,00 ST 136,1 85,06 ST 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa 

penyesuaian dalam pemilihan karier pada 10 siswa setelah diberikan perlakuan 
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berupa bimbingan kelompok dengan prosentase rata-rata sebesar 85,06% yang 

termasuk dalam katagori sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa setelah 

diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok penyesuaian diri siswa 

dalam pemilihan karier mengalami peningkatan. 

Masing-masing indikator berada dalam kategori sebagai berikut: indikator 

penyesuaian minat berada dalam kategori sangat tinggi dengan prosentase rata-

rata 86,56%, penyesuaian kepribadian berada dalam kategori sangat tinggi dengan 

prosentase 83,75%, penyesuaian keterampilan vokasional berada dalam kategori 

sangat tinggi dengan prosentase 83,75%, penyesuaian konsep diri berada dalam 

katagori sangat tinggi dengan prosentase 84,6%, penyesuaian sifat kepribadian 

berada dalam katagori sangat tinggi dengan prosentase 88,1%, penyesuaian sosial 

ekonomi berada dalam katagori sangat tinggi dengan prosentase 83,75%, dan 

penyesuaian lingkungan dan kebudayaan yang berada dalam katagori sangat 

tinggi dengan persentase 90,00%. 

4.1.3 Perbedaan Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 14 Semarang Sebelum dan Sesudah Mengikuti Layanan 

Bimbingan Kelompok 

Setelah siswa tergabung dalam kelompok eksperimen diberi perlakuan 

selama delapan kali pertemuan. Siswa mengalami peningkatan, hal ini berarti 

adanya perbedaan penyesuaian diri dalam pemilihan karier siswa antara sebelum 

dan sesudah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Perbedaan anatara hasil pre 

test da post test dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 
Perbedaan Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier Sebelum dan Sesudah 

Mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok 
 

No. Kode Responden 
Pre Test Post Test 

% Skor Kriteria % Skor Kriteria 

1. R-01 40,00% Sangat rendah 86,88% Sangat tinggi 

2. R-02 56,88% Rendah 85,63% Sangat tinggi 

3. R-03 39,38% Sangat rendah 81,25% Tinggi 

4. R-04 81,88% Sangat Tinggi 92,50% Sangat tinggi 

5. R-05 46,88% Rendah 84,38% Sangat tinggi 

6. R-06 60,00% Rendah 88,13% Sangat tinggi 

7. R-07 46,25% Rendah 81,25% Tinggi 

8. R-08 43,75% Rendah 78,75% Tinggi 

9. R-09 76,25% Tinggi 91,25% Sangat tinggi 

10. R-10 48,75% Rendah 80,63% Tinggi 

Rata-rata 54,00% Rendah 85,06% Sangat tinggi 

  

 Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa dari 10 siswa 

tersebut mengalami peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan karier. 10 

siswa yang sebelumnya mempunyai rata-rata berada pada katagori rendah setelah 

diberi perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok 10 siswa mengalami 

peningkatan dengan rata-rata katagori sangat tinggi. Dari perhitungan persentase 

rata-rata penyesuaian diri dalam pemilihan karier sebelum mendapatkan perlakuan 

berupa bimbingan kelompok adalah 54,00% dan termasuk katagori rendah. 

Namun, setelah mendapatkan perlakuan berupa bimbingan kelompok persentase 

rata-rata tersebut mengalami peningkatan yaitu sebesar 31,06% menjadi 85,06% 

dan termasuk katagori sangat tinggi. 
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Sebelum diberi layanan bimbingan kelompok ada 2 siswa dalam kategori 

sangat rendah yaitu (R-1 dengan prosentasenya 40% dan R-3 dengan prosentase 

39,38%), 6 siswa dalam kategori rendah yaitu (R-2 dengan prosentasenya 56,88%, 

R-5 dengan prosentasenya 46,88%, R-6 dengan prosentasenya 60,00%, R-7 

dengan prosentasenya 46,25%, R-8 dengan prosentasenya 43,75%, dan R-10 

dengan prosentasenya 48,75%), kategori tinggi sebanyak 1 siswa (R-9 dengan 

prosentase 76,25), dan 1 siswa dalam kategori sangat tinggi (R-4 dengan 

prosentasenya 81,88%). 

Setelah diberi layanan bimbingan kelompok terdapat perubahan yaitu ada 

4 siswa dalam kategori tinggi yaitu (R-3 dengan prosentasenya 81,25%, R-7 

dengan prosentasenya 81,21%, R-8 dengan prosentasenya 78,75, dan R-10 dengan 

prosentasenya 80,63%) sedangkan 6 siswa lainnya berada dalam kategori sangat 

tinggi (R-1 dengan prosentasenya 86,88%, R-2 dengan prosentasenya 85,63%,  R-

4 dengan prosentasenya 92,50%, R-5 dengan prosentasenya 84,38%, R-6 dengan 

prosentasenya 88,13%, dan R-9 dengan prosentasenya 91,25%). 

Setelah pemberian layanan bimbingan kelompok maka 10 siswa 

mengalami peningkatan dengan penjabaran sebagai berikut (R-1 mengalami 

peningkatan 46,88%, R-2 mengalami peningkatan 28,75%, R-3 mengalami 

peningkatan 41,87%, R-4 mengalami peningkatan 10,62%, R-5 mengalami 

peningkatan 37,5%, R-6 mengalami peningkatan 28,13%, R-7 mengalami 

peningkatan 35%, R-8 mengalami peningkatan 35%, R-9 mengalami peningkatan 

15%, R-10 mengalami peningkatan 31,88%). Rata-rata prosentase peningkatan 

setelah diberi layanan bimbingan kelompok yaitu 31,06%, peningkatan yang 
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paling sedikit pada R-4 yaitu dengan prosentase peningkatan 10,62% dan 

peningkatan yang paling banyak pada R-1 yaitu dengan prosentase peningkatan 

sebesar 46,88%. 

 Dapat disimpulkan bahwa 10 siswa sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan bimbingan kelompok mengalami peningkatan penyesuaian diri dalam 

pemilihan kariernya yang sebelumnya rata-rata dari 10 siswa itu termasuk dalam 

katagori rendah setelah mendapatkan perlakuan bimbingan kelompok terdapat 

perubahan dari beberapa siswa yang tadinya termasuk dalam katagori rendah, dan 

rata-rata dari 10 siswa itu mengalami peningkatan menjadi katagori sangat tinggi. 

 Di bawah ini dapat dilihat peningkatan penyesuaian diri dalam 

pemilihan karier siswa dilihat dari indikator penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier  

Tabel 4.4 
Hasil Persentase Skor 

Berdasarkan Indikator Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier 
Pada Siswa Antara Sebelum dan Sesudah Memperoleh perlakuan 

 

Indikator 

% Skor Kriteria 
%Skor 

Peningkatan 
Pre 

Test 

Post 

Test 

Pre 

Test 

Post 

Test 

1. Penyesuaian minat 58,44 86,56 R ST 28,12 

2. Penyesuaian kepribadian 53,75 83,75 R ST 30 

3. Penyesuaian keterampilan vokasional 50,31 83,75 R ST 33,44 

4. Penyesuaian konsep diri 52,08 84,58 R ST 32,5 

5. Penyesuaian sifat kepribadian 58,50 88,13 R ST 29,63 

6. Penyesuaian sos. ekonomi keluarga 48,13 82,50 R ST 34,37 

7. Penyesuaian lingkungan kebudayaan 62,50 90,00 R ST 27,5 

Persentase skor rata-rata 54,00 85,06 R ST 31,06 
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Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.4 maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator penyesuaian minat sebelum diberi layanan bimbingan kelompok 

memiliki prosentase 58,44% dengan kategori rendah dan setelah diberi layanan 

bimbingan kelompok menjadi 86,56% dengan kategori sangat tinggi, dan 

mengalami peningkatan sebesar 28,12%. Indikator penyesuaian kepribadian 

sebelum diberi layanan bimbingan kelompok memiliki prosentase 53,75% dengan 

kategori rendah dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok menjadi 83,75% 

dengan kategori sangat tinggi, rata-rata prosentase skor meningkat sebesar 30%. 

Indikator penyesuaian keterampilan vokasional sebelum diberi layanan bimbingan 

kelompok memiliki prosentase 50,31% dengan kategori rendah dan setelah diberi 

layanan bimbingan kelompok menjadi 83,75% dengan kategori sangat tinggi, rata-

rata prosentase skor meningkat 33,44%, Indikator penyesuaian konsep diri 

sebelum diberi layanan bimbingan kelompok memiliki prosentase 52,08% dengan 

kategori rendah dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok menjadi 84,58% 

dengan kategori sangat tinggi, rata-rata prosentase skor meningkat sebesar 32,5%. 

Indikator penyesuaian sifat kepribadian sebelum diberi layanan bimbingan 

kelompok memiliki prosentase 58,50% dengan kategori rendah dan setelah diberi 

layanan bimbingan kelompok menjadi 88,13% dengan kategori sangat tinggi, rata-

rata prosentase skor meningkat 29,63%, Indikator penyesuaian sosial ekonomi 

keluarga sebelum diberi layanan bimbingan kelompok memiliki prosentase 

48,13% dengan kategori rendah dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok 

menjadi 82,50% dengan kategori sangat tinggi, rata-rata prosentase skor 

meningkat sebesar 34,37%. Indikator penyesuaian lingkugan dan kebudayaan 
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sebelum diberi layanan bimbingan kelompok memiliki prosentase 62,50% dengan 

kategori rendah dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok menjadi 90,00% 

dengan kategori sangat tinggi, rata-rata prosentase skor meningkat 27,5%. 

 Peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan karier setelah diberikan 

perlakuan bimbingan kelompok tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 

peningkatan berikut ini 

 

Gambar Grafik 4.1  
Persentase Skor Indikator Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier 

Sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok 
  

4.1.4 Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier siswa Kelas XI SMA N 14 

Semarang Dapat Ditingkatkan Melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Penyesuaian diri dalam pemilihan karier dapat ditingkatkan melalui 

layanan bimbingan kelompok, di bawah ini akan dipaparkan melalui dua sisi yaitu 

berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Uji Wilcoxon dan 

berdasarkan progress yang terjadi pada proses pelaksanaan bimbingan kelompok. 
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4.1.4.1 Analisis Uji Wilcoxon 

Analisis data untuk mengetahui apakah layanan bimbingan kelompok 

dapat meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan karier dapat dilakukan 

dengan analisis statistik non parametik yaitu Uji WIlcoxon. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji Wilcoxon terhadap penyesuaian diri dalam pemilihan karier 

dengan taraf signifikan 5% menunjukkan  Zhitung = -3.059 > Ztabel  = 0.005. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 
Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Wilcoxon 

 
Indikator Zhitung Ztabel Kriteria 

Penyesuaian minat -2.809 0.005 Sangat signifikan 
Penyesuaian kepribadian -2.805 0.005 Sangat signifikan 
Penyesuaian keterampilan 
vokasional 

-2.812 0.005 Sangat signifikan 

Penyesuaian konsep diri -2.812 0.005 Sangat signifikan 
Penyesusian sifat kepribadian -2.670 0.008 Sangat Signifikan 
Penyesuaian sosial ekonomi 
keluarga 

-2.809 0.005 Sangat signifikan 

Penyesuaian lingkungan dan 
kebudayaan 

-2.724 0.006 Sangat signifikan 

 

Dari hasil uji Wilcoxon per indikator di atas, dapat diketahui semua 

indikator dalam katagori sangat signifikan karena Zhitung > Ztabel atau berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Ini berarti bimbingan kelompok merupakan salah satu 

upaya dalam meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan karier. 

4.1.4.2 Deskripsi Progress Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier Siswa 

pada Proses Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan selama proses bimbingan 

kelompok akan dijelaskan pada evaluasi tentang pemahaman, perasaan dan 
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tindakan yang akan dilakukan oleh setiap anggota setelah mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok. Deskripsi proses pelaksanaan bimbingan kelompok dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedelapan akan dijelaskan dibawah ini:  

1.   Pertemuan Pertama 

 Pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari rabu tanggal 6 januari 2010, 

dinamika kelompok sudah nampak, walaupun masih ada siswa yang malu-malu, 

dan kurang memberikan pendapatnya. Hal ini terlihat dari beberapa anggota yang 

masih terlihat pasif dalam mengemukakan pendapat. Sebagian siswa merasa 

masih nyaman berada dalam kelompok namun masih ada siswa yang masih 

merasa belum nyaman berada dalam kelompok tetapi setelah pemimpin kelompok 

memberikan permainan untuk menghangatkan suasana, mereka terlihat dapat 

menyesuaikan dalam kelompok dan berinteraksi dengan baik antar anggota 

kelompok. Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama adalah tentang 

penyesuaian diri dalam memahami sosial ekonomi dalam karier. Pada saat proses 

kegiatan siswa terlihat antusias. Pada akhir kegiatan, peneliti menanyakan 

pemahaman, perasaan, dan apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok tentang penyesuaian diri dalam memahami sosial ekonomi 

dalam karier. 

 Secara keseluruhan, pemahaman siswa tentang peyesuaian diri dalam 

memahami sosial ekonomi dalam karier sudah cukup baik terbukti dari beberapa 

siswa yang telah berhasil mengemukakan kesimpulan dengan baik. Siswa tadinya 

tidak mengerti seberapa penting pengaruh sosial ekonomi terhadap karier yang di 

jalaninya. Melalui bimbingan kelompok dengan topik tugas tentang penyesuaian 
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diri dalam memahami sosial ekonomi dalam karier, siswa memperoleh 

pemahaman baru bahwa sangat penting kita menyesuaikan diri dengan keadaan 

sosial ekonomi keluarga dengan karier yang sekarang di jalani. 

 Pada saat pemimpin kelompok menanyakan tentang apa yang akan 

dilakukan siswa setelah mendapatkan bimbingan kelompok yang membahas 

pemnyesuaian diri dalam memahami sosial ekonomi dalam karier, secara garis 

besar mereka menyatakan bahwa mereka akan menerapkan pada kehidupan 

sehari-harinya untuk dapat menyesuaiakan diri dengan keadaan sosial ekonomi 

keluarga . ini merupakan kemajuan awal yang bagus dalam proses pembentukan 

penyesuain diri siswa dalam pemilihan karier. 

2.   Pertemuan Kedua 

 Pengamatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung mulai 

pada tahap awal atau pembentukan sampai tahap akhir dengan mengamati sejauh 

mana keaktifan dan kesungguhan siswa dalam mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok tersebut. Pelaksanaan bimbingan kelompok ini dilaksanakan pada hari 

selasa tanggal 12 Januari 2010, situasi dalam bimbingan kelompok berjalan 

dengan baik, dinamika kelompok dapat muncul dengan baik, anggota kelompok 

sudah mulai aktif mengemukakan pendapatnya walau dengan cara ditunjuk 

anggota kelompok baru mau mengemukakan pendapatnya akan tetapi hal tersebut 

tidak berpengaruh pada kegiatan bimbingan kelompok sehingga suasana 

terkendali dan siswa sudah mulai mau bercanda. 

 Pada pertemuan kedua ini, membahas tentang penyesuaian diri dengan 

keterampilan vokasional, sebelumnya pada pertemuan pertama yang membahas 
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tentang penyesuaian diri dengan social ekonomi keluarga dalam karier, pemimpin 

kelompok memberi tugas untuk menulis tentang pengeluaran yang berkaitan 

dengan karier/jurusan yang diambilnya sekarang. Ternyata dari sebagain anggota 

kelompok masih ada yang belum memahami perekonomian dalam keluarganya, 

yang menyebabkan merasa sulit untuk mengikuti alur kariernya. Proses 

bimbingan kelompok berjalan lancar, terlihat dari kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat. 

 Siswa mengaku telah memperoleh pemahaman baru tentang penyesuaian 

diri dengan keterampilan vokasional, siswa juga telah memperoleh pemahaman 

bagaimana cara menyesuaiakan dengan jurusan yang berkaitan dengan 

keterampilan vokasional yang dimiliki oleh individu masing-masing. Kemajuan 

yang nampak dari siswa adalah pada saat rencana apa yang akan dilakukan setelah 

mendapatkan bimbingan kelompok ini, mereka aan menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari mereka dan akan belajar untuk menyesuaiakan diri dengan 

keterampilan vokasional agar dalam kariernya kelak tidak mengalami hambatan. 

3.   Pertemuan Ketiga 

 Pada pertemuan ketiga membahas tentang penyesuaian konsep diri dalam 

karier yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2010. isi bahasanya 

mengenai penyesuaian diri, hal-hal yang mempengaruhi konsep diri, dan 

penyesuaian konsep diri dalam karier. Interaksi antar anggota kelompok mulai 

tampak hidup ditunjukkan dengan adanya interaksi yang aktif dan responsive, 

akan tetapi masih ada siswa yang tidak mau berpendapat sama sekali. Pemahaman 

siswa tentang prngaruh konsep diri dalam karier juga sudah cukup baik, siswa 
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tahu konsep diri, dan pengaruhnya bagi kehidupan berkariernya jika tidak bisa 

menyesuaikan diri dengan konsep diri yang ada 

 Pengamatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung mulai 

dari tahap awal atau pembentukan sampai tahap akhir dengan mengamati 

sejauhmana keaktifan dan kesungguhan siswa dalam mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok tersebut. Pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini 

situasinya dapat berjalan dengan baik, dinamika kelompok dapat muncul dengan 

baik terbukti dari hamper siswa sudah berani mengemukakan pendapat dalam 

membahas permasalahan yang ada. 

 Ada beberapa siswa juga yang sulit untuk mengemukakan pendapat, tetapi 

disaat pemimpin kelompok menunjuk nama anggota kelompok, anggota mau 

mengemukakan pendapatnya. Dan dalam kegiatan kelompok ini ada juga anggota 

yang merasa bahwa manfaat konsep diri dalam karier itu sangat baik dalam 

kariernya, karena dalam konsep diri terdapat tiga aspek yaitu cita-cita diri, citra 

diri dan harga diri. 

 Pada tahap akhir, ketika pemimpin kelompok menanyakan tentang apa 

yang akan dilakukan setelah mendapatkan pemahaman baru, siswa menyatakan 

akan menyesuaiakn diri dengan konsep diri demi kelancaran kariernya. Ini 

merupakan kemajuan yang cukup baik dalam proses pembentukan penyesuaian 

diri dalam pemilihan karier. 

4.    Pertemuan Keempat 

 Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari sabtu, 23 Januari 2010 di 

Mushola SMA Negeri 14 Semarang. Pertemuan keempat membahas tentang cara 
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memahami cirri kepribadian diri. Siswa menyatakan bahwa mereka kurang bisa 

memahami kepribadian masing-masing. Kemudian melalui bimbingan kelompok 

ini siswa memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana cara memahami ciri 

kepribadian diri secara baik dari pertemuan ini siswa akan lebih mengerti betapa 

pentingnya memahami ciri kepribadian diri untuk kehidupan sehari-hari. 

 Pengamatan dilaksanakan pada saatkegiatan sedang berlangsung mulai 

dari tahap awal sampai tahap akhir dengan mengamati sejauhmana keaktifan dan 

kesungguhan siswa dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut. 

Situasi pelaksanaan bimbingan kelompok ini berjalan dengan baik, dinamika 

kelompok dapat muncul dengan baik yang terbukti hamper semua anggota sudah 

berani mengemukakan pendapat dalam membahas permaslahan yang ada. 

 Pemahaman siswa mengenai cara memahami ciri kepribadian diri sudah 

cukup bagus terbukti dari kemampuan menyimpulkan apa yang telah dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok. Rata-rata siswa merasa nyaman dalam 

kelopok dan sesekali ada siswa yang mengeluarkan dengan lucu yang dapat 

membuat siswa tertawa. Siswa menyatakan ingin dapat berteman lebih akrab lagi 

dengan orang lain baik yang sudah dikenal atau baru dikenal. 

5.   Pertemuan Kelima 

 Pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 

di Mushola SMA Negeri 14 Semarang. Pada pertemuan kelima ini dinamika 

kelompo sudah nampak, walaupun masih ada siswa terkesan malu-malu. Hal ini 

dapat terlihat dari beberapa anggota yang masih terlihat pasif dalam 

mengemukakan pendapat. Sebagian besar siswa merasa nyaman berada dalam 
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kelompok tetapi setelah permainan untuk mengahangatkan suasana, mereka dapat 

menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan baik. Materi yang disampaikan pada 

pertemuan kelima adalah tentang penyesuaian diri dengan sifat kepriabadian. Pada 

saat proses kegiatan siswa terlihat antusias. Pada akhir kegiatan, peneliti 

memberikan lembar penilaian segara yang di dalamnya berisi tentang bagaimana 

pemahaman, perasaan, dan apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok tentang penyesuaian diri dengan sifat kepribadian. 

 Secara keseluruhan, pemahaman siswa tentang penyesuaian diri dengan 

sifat kepribadian sudah cukup baik terbukti dari beberapa siswa yang telah 

berhasil mengemukakan kesimpulan dengan baik. Siswa tadinya tidak mengetahui 

pentingnya menyesuaikan diri dengan sifat kepribadian dengan kariernya. Melalui 

bimbingan kelompok dengan topik tugas tentang penyesuaian diri dengan sifat 

kepribadian, siswa memperoleh pemahaman baru bahwa sangat penting kita 

menyesuaikan diri dengan sifat kepribadian agar dalam karair kita dapat 

menyesuaiakan diri dengan baik. 

 Pada saat pemimpin kelompok menyatakan tentang apa yang akan 

dilakukan siswa setelah mendapatkan bimbingan kelompok yang membahas 

penyesuaian diri dengan sifat kepribadian terhadap karier, secara garis besar 

mereka menyatakan bahwa mereka akan menerapkan pada kehidupan sehari-

harinya untuk dapat menyesuaikan diri dengan sifat kepribadian yang ada pada 

dirinya masing-masing. 
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6.   Pertemuan Keenam 

 Pertemuan keenam dilakukan pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2010 

di Mushola SMA Negeri 14 Semarang. Membahas tentang pemahaman minat diri. 

Siswa menyatakan bahwa mereka belum secara penuh memahami minat diri yang 

ada dalam dirinya. Kemudian melalui bimbingan kelompok ini siswa memperoleh 

pemahamn baru tentang bagaimana memahami minat diri, dengan kegiatan 

bimbingan kelompok ini siswa akan lebih memahami dan mengerti minat diri 

yang ada dalam dirinya. 

 Pengamatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung mulai 

dari tahap awal sampai tahap akhir dengan mengamati sejauhmana anggota 

kelompok memahami minat dirinya masing-masing, dengan cara siswa mengisi 

lembar bakat yang telah disediakan oleh pemimpin kelompok. Pelaksanaan 

bimbingan kelompok ini situasi dapat berjalan dengan baik, dinamika kelompok 

dapat muncul dengan baik yang terbukti hampir semua anggota sudah berani 

mengemukakan pendapat dalam membahas topik yang dibahas. 

 Pemahaman siswa mengenai pemahaman minat diri sudah cukup bagus 

terbukti dan kemampuan menyimpulkan apa yang telah dibahas dalam kegiatan 

bimbingan kelompok. Rata-rata siswa merasa nyaman dalam kelompok dan 

sesekali ada siswa yang mengeluarkan dengan gaya yang lucu yang dapat 

membuat semua siswa tertawa. Siswa menyatakan ingin mempraktekan dalam 

kehidupan sehari-hari dan juga akan lebih bisa memahami diri sendiri agar 

individu bisa menyesuaikan diri dalam pemilihan kariernya. 
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7.   Pertemuan Ketujuh 

 Pertemuan ketujuh dilaksanakan pada hari senin tanggal 08 Februari 2010 

di Mushola SMA Negeri 14 Semarang. Pertemuan ini berjalan dengan orang baik, 

yang membahas tentang penyesuaian diri dengan lingkungan dan kebudayaan 

dalam karier . Pada awal penjelasan siswa terlihat biasa-biasa saja dan ada 

beberapa siswa yang tidak mengerti hubungannya lingkungan dan kebudayaan 

dengan karier. Akan tetapi, setelah pemimpin kelompok menjelaskan pentingnya 

menyesuaikan dengan lingkungan dan kebudayaan terhadap karier yang dijalani 

anggoat kelompok akhirnya memahami pentingnya ingkungan dan kebudayaan 

terhadap karier. Sebelum melanjutkan pada pembahasan yang lebih dalam, 

pemimpin kelompok memberikan permainan pada setiap siswa berupa dot 

kelipatan, permainan ini bertujuan untuk melatih konsentrasi yang ada pada 

anggota kelompok. 

 Pengamatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berangsung mulai 

dari tahap awal atau pembentukan sampai akhir dengan mengamati sejauhmana 

keaktifan dan kesungguhan siswa dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 

tersebut. Situasi pelaksanaan bimbingan kelompok berjalan dnegan baik, 

dinamika kelompok dapat muncul dengan baik terbukti dari hampir semua siswa 

sudah berani mengemukakan pendapat dalam membahas permasalahan yang ada. 

 Pada tahap akhir, ketika pemimpin kelompok menanyakan tentang apa 

yang akan dilakukan setelah mendapatkan pemahaman baru, siswa akan lebih 

menyesuaikan dengan lingkungan dan kebudayaan agar karier yang dijalaninya 

sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan yag ada di sekitarnya. 
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8.   Pertemuan Kedelapan 

 Pertemuan kedelapan dilakukan pada hari Sabtu, 13 Februari 2010 di 

Mushola SMA Negeri 14 Semarang. Dengan membahas tentang penyesuaian diri 

dengan pemilihan karier. Kegiatan pada pertemuan ini berjalan dengan lancar. 

Pada awal pejelasan siswa terlihat biasa-biasa saja dan ada beberapa siswa yang 

tidak bisa menyesuaikan diri dengan karier yang diambilnya sekarang. Akan 

tetapi,. Setelah pemimpin kelompok menjelaskan pentingnya menyesuaikan diri 

dengan kariernya, siswa memahami topik pembahasan layanan bimbingan 

kelompok ini. 

 Pengamatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung mulai 

fari tahap awal atau pembentukan sampai akhir dengan mengamati sejauhmana 

eaktifan dan kesungguhan siswa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 

tersebut. pelaksanaan bimbingan kelompok ini situasi berjalan dengan baik, 

dinamika kelompok dapat muncul dengan baik terbukti dari hamper semua sisa 

sudah berani mengemukakan pendapat dalam membahas permasalahan yang ada. 

 Pada tahap akhir, ketika pemimpin kelompok menanyakan tentang apa 

yang akan dilakukan setelah mendapatkan pemahaman baru, siswa menyatakan 

akan lebih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar dalam menjalani 

kariernya sekarang siswa akan lebih mantap tidak setengah-setengah lagi. 

 Secara keseluruhan, layanan bimbingan kelompok bila dilakukan terus 

menerus secara berkesinambungan dengan kelompok dan topik yang sama dapat 

meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan karier siswa. Peningkatan ini 

dapat dilihat sebelum diberi layanan bimbingan kelompok dan setelah diberi 
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layanan bimbingan kelompok mengalami perubahan yang dapat dilihat pada saat 

siswa ada dalam situasi kegiatan berlangsung dan setelah diberi penilaian siswa 

mendapatkan pemahaman, perasaansenang dan tindakan yang akan dilakukan 

setelah mendapatkan perlakuan, sehingga siswa dapat menerapkan dalam 

kehidupan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan hasil 

analisis data yang secara statistik menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier. 

4.1.4.3 Hasil Observasi Penyesuaian Diri Siswa dalam Pemilihan Karier 

Setelah dilakukan pengamatan selama proses kegiatan layanan bimbingan 

kelompok dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan kedelapan, selanjutnya 

di bawah ini diberikan tabel hasil perkembangan terkait dengan penyesuaian diri 

siswa dalam pemilihan karier selama kegiatan bimbingan kelompok untuk 

sepuluh anggota bimbingan kelompok: 

Tabel 4.6 
Penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier 

 

No 
Kode 
Res. 

Aspek 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. R-1 Penyesuaian minat       

Penyesuaian kepribadian       
Penyesuaian ket. vokasional      
Penyesuaian konsep diri      
Penyesuaian sifat kepribadian       
Penyesuaian sos. Eko keluarga     
Penyesuaian lingkungan dan keb.       

2. R-2 Penyesuaian minat      
Penyesuaian kepribadian      
Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri      
Penyesuaian sifat kepribadian       



92 

 

Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.       

3. R-3 Penyesuaian minat       
Penyesuaian kepribadian       
Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri      
Penyesuaian sifat kepribadian       
Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.        

4. R-4 Penyesuaian minat    
Penyesuaian kepribadian       
Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri    
Penyesuaian sifat kepribadian       
Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.       

5. R-5 Penyesuaian minat       
Penyesuaian kepribadian       
Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri      
Penyesuaian sifat kepribadian       
Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.       

6. R-6 Penyesuaian minat       
Penyesuaian kepribadian       
Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri      
Penyesuaian sifat kepribadian       
Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.       

7. R-7 Penyesuaian minat       
Penyesuaian kepribadian       
Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri      
Penyesuaian sifat kepribadian       
Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.    

8. R-8 Penyesuaian minat       
Penyesuaian kepribadian       
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Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri      
Penyesuaian sifat kepribadian        
Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.     

9. R-9 Penyesuaian minat    
Penyesuaian kepribadian       
Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri    
Penyesuaian sifat kepribadian       
Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.       

10. R-10 Penyesuaian minat       
Penyesuaian kepribadian       
Penyesuaian ket. vokasional     
Penyesuaian konsep diri      
Penyesuaian sifat kepribadian       
Penyesuaian sos. Eko keluarga    
Penyesuaian lingkungan dan keb.       

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka di bawah ini akan diuraikan 

perkembangan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier untuk sepuluh 

anggota kelompok layanan bimbingan kelompok dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan kedelapan:  

Tabel 4.7 
Deskripsi hasil observasi Penyesuaian diri dalam pemilihan karier 

 
No. Kode 

Responden 
Deskripsi 

1. R-1 Pada pertemuan pertama untuk R-1 belum ada aspek yang muncul, 
pada pertemuan kedua hanya aspek penyesuaian dengan sosial 
ekonomi, pertemuan ketiga hanya muncul aspek penyesuaian 
keterampilan vokasional, penyesuaian konsep diri dan penyesuaian 
sosial ekonomi. Untuk pertemuan keempat penyesuaian terhadap sifat 
kepribadian muncul selain aspek penyesuaian keterampilan 
vokasional, penyesuaian konsep diri dan penyesuaian sosial ekonomi. 
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Pada pertemuan kelima bertambah lagi aspek kepribadian yang 
muncul. Pertemuan keenam, ketujuh, dan kedelapan semua aspek 
muncul yaitu aspek penyesuaian minat, penyesuaian kepribadian, 
penyesuaian keterampilan vokasional, penyesuaian konsep diri, 
penyesuaian sifat kepribadian, penyesuaian sosial ekonomi keluarga 
dan penyesuaian lingkungan dan masyarakat. 

2. R-2 Pertemuan pertama R-2 muncul aspek penyesuaian dengan sosial 
ekonomi keluarga, hal ini terlihat dari cara R-2 dalam berpendapat 
karena pada pertemuan pertama yang dibahas adalah penyesuaian 
dengan sosial ekonomi. Untuk pertemuan kedua muncul perilaku 
yang terkait dengan aspek penyesuaian minat, penyesuaian 
keterampilan vokasional, dan penyesuaian sosial ekonomi. 
Kemudiaan pada pertemuan ketiga muncul aspek penyesuaian konsep 
diri walau penyesuaian dengan minat tidak terlihat. Kemudian pada 
pertemuan keempat yang terlihat adalah aspek penyesuaian minat, 
penyesuaian kepribadian, penyesuaian keterampilan vokasional, 
penyesuaian sosial ekonomi dan penyesuaian lingkungan 
kebudayaan, pada pertemuan kelima dan ke enam aspek hamper 
semua aspek muncul kecuali aspek penyesuaian dengan lingkungan 
dan kebudayaan. Kemudian pada pertemuan ketujuh dan kedelapan 
semua aspek sudah muncul dan mengalami perkembangan. 
Diharapkan semakin lama semakin berkembang meskipun kegiatan 
sudah tidak dilaksanakan 

3. R-3 R-3 pada pertemuan pertama aspek yang muncul adalah tentang 
materi yang dibahas yaitu penyesuaian dengan sosial ekonomi, 
kemudian pada pertemuan kedua muncul aspek penyesuaian sosial 
ekonomi dan penyesuaian keterampilan vokasional. Kemudian pada 
pertemuan ketiga bertambah lagi aspek penyesuaian konsep diri dan 
pada pertemuan keempat aspek yang muncul yaitu penyesuaian 
minat, penyesuaian kepribadian, penyesuaian keterampilan 
vokasional, penyesuaian konsep diri dan penyesuaian social ekonomi. 
dan pada pertemuan kelima mengalami penurunan pada aspek 
penyesuaian minat akan tetapi terlihat adanya penyesuaian sisat 
kepribadian. Untuk pertemuan keenam dan ketujuh sudah ada 
perkembangan meskipun tidak semua aspek yang muncul . pada 
pertemuan keenam aspek yang tidak muncul yaitu penyesuaian 
lingkungan dan kebudayaan. Pada pertemuan terakhir terjadi 
peningkatan yaitu semua aspek sudah muncul dan akan terus 
berkembang apabila kegiatan dilanjutkan dan terus dipantau.  

4. R-4 Pada pertemuan pertama untuk R-4 aspek yang muncul yaitu 
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penyesuain minat, penyesuaian konsep diri dan penyesuaian sosial 
ekonomi keluarga., pada pertemuan kedua dan ketiga aspek yang 
muncul bertambah dengan penyesuaian keterampilan vokasional. 
Pada pertemuan keempat muncul lagi penyesuaian kepribadian. 
Untuk pertemuan kelima R-4 mengalami kemunduran pada aspek 
penyesuaian minat akan tetapi aspek penyesuaian sifat kepribadian 
sudah muncul. Kemudian pada pertemuan keenam, ketujuh, dan 
kedelapan sudah semua aspek muncul yaitu penyesuaian minat, 
penyesuaian kepribadian, penyesuaian keterampilan vokasional, 
penyesuaian konsep diri, penyesuaian sifat kepribadian, penyesuaian 
sosial ekonomi dan penyesuaian lingkungan dan kebudayaan. 

5. R-5 Pada pertemuan pertama untuk R-5 ada aspek yang muncul yaitu 
penyesuaian sosial ekonomi ini terlihat dari pendapat R-5 yang lebih 
terbuka dengan keadaan sosial ekonomi keluarganya, pada pertemuan 
kedua aspek yang muncul penyesuaian keterampilan vokasional dan 
penyesuaian social ekonomi. Pada pertemuan ketiga bertambah 
penyesuaian konsep diri yang muncul. Pada pertemuan keempat 
aspek yang muncul yaitu penyesuaian minat, penyesuaian 
kepribadian, penyesuaian keterampilan vokasional, penyesuaian 
konsep diri dan penyesuaian sosial ekonomi. Akan tetapi, pada 
pertemuan kelima aspek mengalami kemunduran pada aspek 
penyesuaian minat hal ini terlihat tidak adanya minat pada R-5 dalam 
berpendapat. Pada pertemuan keenam hampir semua aspek muncul 
kecuali penyesuaian dengan lingkungan dan kebudayaan.. Dan untuk 
pertemuan ketujuh dan kedelapan semua aspek sudah muncul dan 
sudah terjadi perkembangan terkait dengan hal yang diteliti. 

6. R-6 Pada pertemuan pertama untuk R-6 ada aspek yang muncul yaitu 
penyesuaian sosial ekonomi ini terlihat dari pendapat R-6 yang lebih 
terbuka dengan keadaan sosial ekonomi keluarganya, pada pertemuan 
kedua aspek yang muncul penyesuaian keterampilan vokasional dan 
penyesuaian sosial ekonomi. Pada pertemuan ketiga bertambah 
penyesuaian konsep diri yang muncul. Pada pertemuan keempat 
aspek yang muncul yaitu penyesuaian minat, penyesuaian 
kepribadian, penyesuaian keterampilan vokasional, penyesuaian 
konsep diri dan penyesuaian sosial ekonomi. Pada pertemuan kelima 
aspek yang muncul yaitu aspek penyesuaian minat, penyesuaian 
kepribadian, penyesuaian keterampilan vokasional, penyesuaian 
konsep diri dan penyesuaian sosial ekonomi keluarga. Pada 
pertemuan keenam hamper semua aspek muncul kecuali penyesuaian 
dengan lingkungan dan kebudayaan.. Dan untuk pertemuan ketujuh 
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dan kedelapan semua aspek sudah muncul dan sudah terjadi 
perkembangan terkait dengan hal yang diteliti. 

7. R-7 Pada pertemuan pertama R-7 aspek yang muncul yaitu penyesuaian 
sosial ekonomi dan penyesuaian lingkungan dan kebudayaan, 
kemudian pada pertemuan kedua muncul hal-hal yang terkait dengan 
aspek keterampilan vokasional. Pada pertemuan ketiga aspek 
penyesuaian konsep diri pun muncul. pada pertemuan keempat 
hampir semua spek muncul kecuali aspek penyesuaian sifat 
kepribadian. Namun pada pertemuan kelima, keenam, ketujuh, dan 
kedelapan semua aspek sudah muncul dan diharapkan semakin lama 
semakin berkembang meskipun kegiatan sudah tidak dilaksanakan. 

8. R-8 R-8 pada pertemuan pertama aspek yang muncul adalah penyesuaian 
sosial ekonomi dan penyesuaian lingkungan dan kebudayaan, 
kemudian pada pertemuan kedua muncul aspek keterampilan 
vokasional. Kemudian pada pertemuan ketiga muncul aspek 
penyesuaian konsep diri dan pada pertemuan keempat hampir semua 
aspek muncul kecuali penyesuaian sifat kepribadian . Pada pertemuan 
kelima mengalami kemunduran karena aspek penyesuaian minat tidak 
terlihat akan tetapi pada aspek penyesuaian sifat kepribadian telah 
muncul. Untuk pertemuan keenam semua aspek sudah muncul, akan 
tetapi pada pertemuan ketujuh aspek penyesuaian sifat kepribadian 
tidak terlihat lagi dan pada pertemuan kedelapan semua aspek sudah 
muncul dan akan terus berkembang apabila kegiatan dilanjutkan dan 
terus dipantau.  

9. R-9 Pada pertemuan pertama untuk R-9 aspek yang muncul yaitu 
penyesuaian minat, penyesuaian konsep diri dan penyesuaian sosial 
ekonomi keluarga, untuk pertemuan kedua dan ketiga aspek yang 
muncul bertambah penyesuaian keterampilan vokasional. Pada 
pertemuan keempat terjadi perkembangan yaitu hampir semua aspek 
muncul kecuali aspek penyesuaian sifat kepribadian . Namun pada 
pertemuan kelima aspek lingkungan dan kebudayaan tidak muncul, 
akan tetapi aspek penyesuaian sifata kepribadian telah muncul. Dan  
pada pertemuan keenam,  ketujuh dan  kedelapan terjadi peningkatan 
yaitu semua aspek sudah muncul meskipun belum terlihat secara 
maksimal. 

10. R-10 Pertemuan pertama R-10 muncul aspek penyesuaian sosial ekonomi 
keluarga, hal ini terlihat dari cara R-10 dalam bersikap. Untuk 
pertemuan kedua muncul penyesuaian keterampilan vokasional dan 
penyesuaian sosial ekonomi keluarga. Kemudiaan pada pertemuan 
ketiga muncul penyesuaian konsep diri, pada pertemuan keempat 
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hampir semua aspek muncul kecuali penyesuaian sifat kepribadian 
Kemudian pada pertemuan kelima terjadi peningkatan yaitu semua 
aspek tampak terlihat, akan tetapi pada pertemuan keenam tak terlihat 
lagi aspek penyesuaian sifat kepribadian hal ini terlihat dari sifat 
kepribadian R-10 yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian pada 
pertemuan ketujuh dan kedelapan semua aspek sudah muncul dan 
mengalami perkembangan. Diharapkan semakin lama semakin 
berkembang meskipun kegiatan sudah tidak dilaksanakan 

 

4.2 Pembahasan 

Analisis data menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier pada kelas XI SMA 

Negeri 14 Semarang. Bimbingan kelompok untuk meningkatkan penyesuaian diri 

siswa dalam pemilihan karier merupakan upaya pemberian bantuan kepada 

individu dalam situasi kelompok untuk mendapatkan informasi dan tukar pikiran 

dari teman yang sudah dapat menyesuaikan dengan pilihan kariernya kepada 

anggota kelompok yang belum bisa menyesuaikan diri dengan pilihan kariernya. 

Ada beberapa dalam bimbingan kelompok yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan yang terakhir tahap pengakhiran. Berdasarkan hasil 

penelitian terhadap beberapa siswa mengenai meningkatkan penyesuaian diri 

dalam pemilihan karier siswa  melalui layanan bimbingan kelompok maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.2.1 Penyesuaian Minat 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan bimbingan kelompok, maka 

diperoleh hasil bahwa ada peningkatan penyesuaian minat sebelum dan setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok. Hal ini dapat diketahui bahwa pada saat 

pelaksanaan bimbingan kelompok pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, 
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dan kelima beberapa anggota kelompok masih belum menunjukkan minat 

terhadap topik yang dibahas, dan tentunya kariernya. Anggota masih belum dapat 

menunjukkan cara mengungkapkan dan merespon minat tentang kariernya secara 

terbuka.  Beberapa anggota masih belum dapat menunjukkan pengungkapan minat 

yang baik terhadap kariernya misalnya masih kurang bersemangat dalam 

membahas topik yang dibahas, tidak peduli dengan anggota lain yang sedang 

berpendapat. Peningkatan penyesuaian terhadap minat karier ditunjukkan oleh 

anggota kelompok mulai pertemuan kelima sampai kedelapan. Hal ini juga karena 

anggota telah mendapatkan materi tentang penyesuaian terhadap minat dalam 

karier. Oleh karena itu, anggota kelompok dapat memahami betapa pentingnya 

menyesuaikan minat dengan karier. Pada saat pertemuan kelima hingga 

kedelapan, anggota kelompok sudah menunjukkan pengungkapan dan respon 

yang baik misalnya anggota mampu mengungkapkan minat dengan baik, sikapnya 

tenang, mau merespon temannya yang sedang beribicara tentang karier. Untuk 

mengetahui peningkatan penyesuaian minat lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 

4.6.  

Berdasarkan  hasil perhitungan. Diperoleh data bahwa ada peningkatan 

penyesuaian minat antara sebelum dan setelah diberi layanan bimbingan 

kelompok. Sebelum diberi layanan bimbingan kelompok siswa yang memiliki 

kategori sangat rendah 3 siswa, kategori rendah sebanyak 3 siswa, kategori tinggi 

sebanyak 2 siswa, dan kategori sangat tinggi sebanyak 2 siswa. Setelah diberi 

layanan bimbingan kelompok ada 2 siswa berada dalam kategori tinggi dan 8 

siswa lainnya berada dalam kategori sangat tinggi. Prosentase rata-rata indikator 
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penyesuaian minat sebelum diberi layanan bimbingan kelompok 58.44%  berada 

dalam kategori rendah dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok meningkat 

28.12% menjadi 86.56% dengan kategori sangat tinggi.. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan karier setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok. 

Berdasarkan analisis Wilcoxon, juga terjadi peningkatan terhadap indikator 

penyesuaian minat, dari hasil uji Wilcoxon per indikator, dapat diketahui indicator 

penyesuaian minat dalam katagori sangat signifikan karena Zhitung > Ztabel atau 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Karena -2.809 > 0.005 Ini berarti penyesuaian 

minat sebelum dan sesudah diberi perlakuan bimbingan kelompok mengalami 

perubahan yang sangat signifikan. 

menurut Winkel (2005: 650) minat adalah kecenderungan yang agak 

menetap pada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan 

senang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu. 

Minat sangat berpengaruh terhadap perencanaan masa depan sehubungan dengan 

jabatan yang akan dipangku. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan kelompok 

sangat membantu untuk menyesuaikan minat seseorang dengan kariernya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada waktu kegiatan bimbingan kelompok, 

perhitungan data dan uji wilcoxon dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan karier antara sebelum dan setelah 

diberi layanan bimbingan kelompok, dan di mungkinkan hasil ini akan terus 

meningkat apabila secara terus menerus diberi perlakuan bimbingan kelompok 

dengan anggota dan tema yang sama. 
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4.2.2 Penyesuaian Kepribadian 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan bimbingan kelompok, maka 

diperoleh hasil bahwa ada peningkatan penyesuaian kepribadian sebelum dan 

setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Hal ini dapat diketahui bahwa 

pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok pertemuan pertama, kedua, dan 

ketiga, beberapa anggota kelompok masih malu-malu dalam mengungkapkan 

pendapatnya. Anggota masih belum dapat menunjukkan cara mengungkapkan apa 

yang menjadi keinginan tentang kariernya secara terbuka.  Beberapa anggota 

masih belum dapat menunjukkan pengungkapan arah kariernya misalnya masih 

kurang bersemangat dalam membahas topik yang dibahas, tidak memahami diri 

sendiri. Peningkatan penyesuaian terhadap kepribadian ditunjukkan oleh anggota 

kelompok mulai pertemuan keempat sampai kedelapan. Hal ini juga karena 

anggota telah mendapatkan materi tentang penyesuaian terhadap kepribadian 

dalam karier. Oleh karena itu, anggota kelompok dapat memahami betapa 

pentingnya menyesuaikan kepribadian dengan karier. Pada saat pertemuan 

keempat hingga kedelapan, anggota kelompok sudah menunjukkan pengungkapan 

dan respon yang baik misalnya anggota mampu mengungkapkan apa yang ada 

dalam dirinya, sikapnya tenang, mau mengungkapkan dan merespon temannya 

berdasarkan pengalaman. Untuk mengetahui peningkatan penyesuaian 

kepribadian lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 4.6.  

Berdasarkan pengamatan pada saat bimbingan kelompok selama 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedelapan maka dapat disimpulkan bahwa 
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ada peningkatan penyesuaian kepribadian antara sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok. 

Selain berdasarkan pengamatan juga didukung dengan hasil perhitungan. 

Diperoleh data bahwa ada peningkatan penyesuaian kepribadian antara sebelum 

dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok. Sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok siswa yang memiliki kategori sangat rendah 4 siswa, 

kategori rendah sebanyak 4 siswa, kategori tinggi sebanyak 1 siswa, dan kategori 

sagat tinggi sebanyak 1 siswa. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok ada 6 

siswa berada dalam kategori tinggi dan 4 siswa lainnya berada dalam kategori 

sangat tinggi. Prosentase rata-rata indicator penyesuaian kepribadian sebelum 

diberi layanan bimbingan kelompok 53,75%  berada dalam kategori rendah dan 

setelah diberi layanan bimbingan kelompok meningkat 30% menjadi 83,75 % 

dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

penyesuaian kepribadian setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

Berdasarkan analisis wilcoxon, juga terjadi peningkatan terhadap indikator 

penyesuaian kepribadian, dari hasil uji wilcoxon per indikator, dapat diketahui 

indikator penyesuaian kepribadian dalam katagori sangat signifikan karena Zhitung 

> Ztabel atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Karena -2.805 > 0.005 Ini berarti 

penyesuaian kepribadian sebelum dan sesudah diberi perlakuan bimbingan 

kelompok mengalami perubahan yang sangat signifikan. 

Dari hasil pengamatan pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok, 

berdasarkan hasil perhitungan skor perbandingan antara pre-test dan post-test, dan 

juga berdasarkan hasil analisis uji wilcoxon dapat diambil kesimpulan bahwa ada 
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peningkatan penyesuaian kepribadian sebelum dan setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok. Karena dalam bimbingan kelompok dibahas tentang 

kepribadian yang diartikan sebagai organisasi yang dinamis di dalam individu dari 

sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian-penyesuaian yang unik 

terhadap lingkungannya. Kepribadian seseorang sangat berpengaruh pada arah 

pilihan karier (Winkel, 2005: 649). Dan dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan kedelapan terlihat bahwa kepribadian dari masing-masing individu 

mengalami peningkatan. 

Sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok anggota masih belum 

dapat menunjukkan penyesuaian kepribadian yang baik misalnya belum dapat 

mengatur diri sendiri pada saat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. 

Sedangkan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok, peyesuaian pribadi 

siswa mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan Anggota kelompok sudah 

mampu menunjukkan tata karma yang baik, mengungkapkan secara terbuka yang 

menjadi keinginannya.  

Peningkatan penyesuaian kepribadian juga didukung oleh beberapa hal, 

misalnya pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok anggota dimotivasi, 

dirangsang agar dapat memahami tentang topik yang dibahas, dengan demikian 

informasi yang diterima anggota menjadi bertambah. Hal inilah yang mendukung 

anggota untuk lebih mendalami topik yang dibahas, sehingga setelah mengikuti 

layanan anggota dapat dengan segera memikirkan dan mengambil langkah apa 

yang harus dilakukan atau action positif yang akan dilakukannya.  
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Berdasarkan hasil pengamatan pada waktu kegiatan bimbingan kelompok, 

perhitungan data dan uji wilcoxon dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

peningkatan penyesuaian kepribadian antara sebelum dan setelah diberi layanan 

bimbingan kelompok,  dan di mungkinkan hasil ini akan terus meningkat apabila 

secara terus menerus diberi perlakuan bimbingan kelompok dengan anggota dan 

tema yang sama. 

4.2.3 Penyesuaian Keterampilan Vokasional 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan bimbingan kelompok, 

diperoleh hasil bahwa ada peningkatan penyesuaian keterampilan voakasional 

sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Hal ini dapat 

diketahui bahwa pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok pertemuan pertama, 

kedua, ketiga, keempat, dan kelima beberapa anggota kelompok masih malu-malu 

dalam mengungkapkan pendapatnya. Anggota masih belum dapat menunjukkan 

cara mengungkapkan dan merespon minat tentang kariernya secara terbuka.  

Beberapa anggota masih belum dapat menunjukkan pengungkapan minat yang 

baik terhadap kariernya misalnya masih kurang bersemangat dalam membahas 

topik yang dibahas, tidak peduli dengan anggota lain yang sedang berpendapat. 

Peningkatan penyesuaian terhadap keterampilan vokasional ditunjukkan oleh 

anggota kelompok mulai pertemuan kedua sampai kedelapan. Hal ini juga karena 

anggota telah mendapatkan materi tentang penyesuaian terhadap keterampilan 

vokasional dengan karier. Pada saat pertemuan kdua hingga kedelapan, anggota 

kelompok sudah menunjukkan pengungkapan dan respon yang baik misalnya 

anggota mampu mengungkapkan keterampilan yang dimilikinya, pemahaman 
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tentang keterampilan-keterampilan bahwa bersangkut paut dengan karier. Untuk 

mengetahui peningkatan penyesuaian keterampilan vokasional lebih rincinya 

dapat dilihat pada tabel 4.6.  

Selain berdasarkan pengamatan juga didukung dengan hasil perhitungan. 

Diperoleh data bahwa ada peningkatan penyesuaian keterampilan vokasional 

antara sebelum dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok. Sebelum diberi 

layanan bimbingan kelompok siswa yang memiliki kategori sangat rendah 5 

siswa, kategori rendah sebanyak 2 siswa, dan kategori tinggi sebanyak 3 siswa.. 

Setelah diberi layanan bimbingan kelompok ada 5 siswa berada dalam kategori 

tinggi dan 5 siswa lainnya berada dalam kategori sangat tinggi. Prosentase rata-

rata indikator penyesuaian keterampilan vokasional sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok 50,31%  berada dalam kategori rendah dan setelah diberi 

layanan bimbingan kelompok meningkat 33,44% menjadi 83,75 % dengan 

kategori sangat tinggi.. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

penyesuaian keterampilan vokasional setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok. 

Berdasarkan analisis wilcoxon, juga terjadi peningkatan terhadap indikator 

penyesuaian keterampilan vokasional, dari hasil uji wilcoxon per indikator, dapat 

diketahui indikator penyesuaian keterampilan vokasional dalam katagori sangat 

signifikan karena Zhitung > Ztabel atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Karena -

2.812 > 0.005 Ini berarti penyesuaian keterampilan vokasional sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan bimbingan kelompok mengalami perubahan yang sangat 

signifikan. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada waktu kegiatan bimbingan kelompok, 

perhitungan data dan uji wilcoxon dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

peningkatan penyesuaian keterampilan vokasional antara sebelum dan setelah 

diberi layanan bimbingan kelompok,  dan di mungkinkan hasil ini akan terus 

meningkat apabila secara terus menerus diberi perlakuan bimbingan kelompok 

dengan anggota dan tema yang sama. 

 

4.2.4 Penyesuaian Konsep Diri 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan bimbingan kelompok, maka 

diperoleh hasil bahwa ada peningkatan penyesuaian konsep diri sebelum dan 

setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Hal ini dapat diketahui bahwa 

pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok pertemuan pertama, dan  kedua. 

Beberapa anggota kelompok masih malu-malu dalam mengungkapkan 

pendapatnya. Beberapa anggota masih belum dapat menunjukkan konsep diri 

yang baik misalnya belum dapat mengetahui arah tujuannya, cita-citanya, dan 

citra dirinya pada saat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Peningkatan 

penyesuaian konsep diri terhadap karier ditandai pada saat pertemuan ketiga 

hingga kedelapan, hal ini ditandai anggota kelompok sudah mampu menyesuaikan 

konsep dirinya sesuai dengan karier atau kenyataan jalan kariernya, mempunyai 

cita-cita/keingian sesuai kariernya, serta berhati-hati dalam bertindak. Dalam 

bimbingan kelompok dibahas tentang konsep diri, yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) 

hal yaitu, cita-cita diri, citra diri dan harga diri yang penting bagi karier dari 

masing-masing individu. Dan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 
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kedelapan terlihat bahwa konsep diri dari masing-masing individu mengalami 

peningkatan. Untuk mengetahui peningkatan penyesuaian konsep diri lebih 

rincinya dapat dilihat pada tabel 4.3.  

Selain berdasarkan pengamatan juga didukung dengan hasil perhitungan. 

Diperoleh data bahwa ada peningkatan penyesuaian konsep diri antara sebelum 

dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok. Sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok siswa yang memiliki kategori sangat rendah 3 siswa, 

kategori rendah sebanyak 6 siswa, dan kategori tinggi sebanyak 1 siswa. Setelah 

diberi layanan bimbingan kelompok ada 3 siswa berada dalam kategori tinggi dan 

7 siswa lainnya berada dalam kategori sangat tinggi. Prosentase rata-rata indikator 

penyesuaian konsep diri sebelum diberi layanan bimbingan kelompok 52,08%  

berada dalam kategori rendah dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok 

meningkat 32,5% menjadi 84,56 % dengan kategori sangat tinggi..Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyesuaian konsep diri setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok. 

Berdasarkan analisis Wilcoxon, juga terjadi peningkatan terhadap indikator 

penyesuaian konsep diri, dari hasil uji Wilcoxon per indikator, dapat diketahui 

indikator penyesuaian konsep diri dalam katagori sangat signifikan karena Zhitung 

> Ztabel atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Karena -2.812 > 0.005 Ini berarti 

penyesuaian konsep diri sebelum dan sesudah diberi perlakuan bimbingan 

kelompok mengalami perubahan yang sangat signifikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada waktu kegiatan bimbingan kelompok, 

perhitungan data dan uji Wilcoxon dapat diambil kesimpulan bahwa ada 
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peningkatan penyesuaian konsep diri antara sebelum dan setelah diberi layanan 

bimbingan kelompok,  dan di mungkinkan hasil ini akan terus meningkat apabila 

secara terus menerus diberi perlakuan bimbingan kelompok dengan anggota dan 

tema yang sama. 

4.2.5 Penyesuaian Sifat Kepribadian 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan bimbingan kelompok, maka 

diperoleh hasil bahwa ada peningkatan penyesuaian sifat kepribadian sebelum dan 

setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Karena dalam bimbingan 

kelompok dibahas tentang sifat kepribadian, Menurut Winkel (2005: 651) sifat-

sifat yaitu ciri-ciri kepribadian yang bersama-sama memberikan corak khas pada 

seseorang, seperti riang gembira, ramah tamah, teliti, fleksibel, tertutup, lekas 

gugup, pesimis dan ceroboh. Pada umumnya diakui bahwa orang-orang tertentu 

kurang cocok untuk memegang jabatan-jabatan tertentu karena sifat-sifatnya 

sangat mempersulit untuk berperanan sesuai dengan tuntutan jabatan tertentu. Hal 

ini dapat diketahui bahwa pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok pertemuan 

pertama, kedua, ketiga, dan keempat  beberapa anggota kelompok masih malu-

malu dalam mengungkapkan pendapatnya. Anggota masih belum dapat 

menunjukkan keterbukaan tentang sifat asli yang nyata,  tidak memahami diri 

sendiri secara mendalam. Peningkatan penyesuaian terhadap sifat kepribadian 

ditunjukkan oleh anggota kelompok mulai pertemuan kelima sampai kedelapan. 

Hal ini juga karena anggota telah mendapatkan materi tentang penyesuaian 

terhadap sifat kepribadian dalam karier yang materinya lebih mendalam dari 

penyesuaian kepribadian. Oleh karena itu, anggota kelompok dapat memahami 
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betapa pentingnya menyesuaikan sifat kepribadian dengan karier secara 

mendalam. Pada saat pertemuan kelima hingga kedelapan, anggota kelompok 

sudah menunjukkan pengungkapan dan respon yang baik misalnya anggota 

mampu mengungkapkan apa yang menjadi sifatnya, bermacam-macam tingkah 

laku muncul. Untuk mengetahui peningkatan penyesuaian sifat kepribadian lebih 

rincinya dapat dilihat pada tabel 4.6.  

Selain berdasarkan pengamatan juga didukung dengan hasil perhitungan. 

Diperoleh data bahwa ada peningkatan penyesuaian sifat kepribadian antara 

sebelum dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok. Sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok siswa yang memiliki kategori sangat rendah 2 siswa, 

kategori rendah sebanyak 6 siswa, dan kategori sangat tinggi sebanyak 2 siswa. 

Setelah diberi layanan bimbingan kelompok ada 4 siswa berada dalam kategori 

tinggi dan 6 siswa lainnya berada dalam kategori sangat tinggi. Prosentase rata-

rata indikator penyesuaian sifat kepribadian sebelum diberi layanan bimbingan 

kelompok 58,50%  berada dalam kategori rendah dan setelah diberi layanan 

bimbingan kelompok meningkat 29,63% menjadi 88,13 % dengan kategori sangat 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyesuaian sifat 

kepribadian setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

Berdasarkan analisis Wilcoxon, juga terjadi peningkatan terhadap indikator 

penyesuaian sifat kepribadian, dari hasil uji Wilcoxon per indikator, dapat 

diketahui indikator penyesuaian sifat kepribadian dalam katagori sangat signifikan 

karena Zhitung > Ztabel atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Karena -2.670 > 
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0.008 Ini berarti penyesuaian sifat kepribadian sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan bimbingan kelompok mengalami perubahan yang sangat signifikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada waktu kegiatan bimbingan kelompok, 

perhitungan data dan uji Wilcoxon dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

peningkatan penyesuaian sifat kepribadian antara sebelum dan setelah diberi 

layanan bimbingan kelompok,  dan di mungkinkan hasil ini akan terus meningkat 

apabila secara terus menerus diberi perlakuan bimbingan kelompok dengan 

anggota dan tema yang sama. 

4.2.6 Penyesuaian Sosial Ekonomi Keluarga 

 Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok, diperoleh hasil bahwa ada peningkatan penyesuaian sosial ekonomi 

keluarga sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Karena 

dalam bimbingan kelompok dibahas tentang penyesuaian dengan sosial ekonomi 

keluarga yang kaitannya dengan karier, menurut Sunarto (1994: 163) kondisi 

sosial ekonomi keluarga banyak menentukan perkembangan kehidupan 

pendidikan dan karier anak. Kondisi sosial yang menggambarkan status orang tua 

merupakan faktor yang dilihat oleh anak untuk menentukkan pilihan karier. 

Secara tidak langsung keberhasilan orang tuanya merupakan beban bagi anak, 

sehingga dalam menentukkan pilihan karie tersirat untuk ikut mempertahankan 

kedudukan orang tuanya. Jadi, dalam pemilihan karier seseorang faktor sosial 

ekonomi keluarga juga sangat penting bagi kelangsungan karier seseorang. 

Peningkatan penyesuaian social ekonomi keluarga dapat diketahui bahwa pada 

saat pelaksanaan bimbingan kelompok pertemuan pertama. Beberapa anggota 
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kelompok masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya. Beberapa 

anggota masih belum dapat menunjukkan keadaan ekonominya, masih menutup-

nutupi pekerjaan orang tuanya. Peningkatan penyesuaian konsep diri terhadap 

karier ditandai pada saat pertemuan kedua hingga kedelapan, hal ini ditandai 

anggota kelompok sudah mampu terbuka tentang keadaan orang tuanya tanpa 

menutup-nutupi dan malu untuk diungkapkan.  

Selain berdasarkan pengamatan juga didukung dengan hasil perhitungan. 

Diperoleh data bahwa ada peningkatan penyesuaian sosial ekonomi keluarga 

antara sebelum dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok. Sebelum diberi 

layanan bimbingan kelompok siswa yang memiliki kategori sangat rendah 6 

siswa, kategori rendah sebanyak 3 siswa, dan kategori tinggi sebanyak 1 siswa. 

Setelah diberi layanan bimbingan kelompok ada 6 siswa berada dalam kategori 

tinggi dan 4 siswa lainnya berada dalam kategori sangat tinggi. Prosentase rata-

rata indikator penyesuaian sosial ekonomi keluarga sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok 48,13%  berada dalam kategori rendah dan setelah diberi 

layanan bimbingan kelompok meningkat 34,37% menjadi 82,50 % dengan 

kategori sangat tinggi.. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

penyesuaian sosial ekonomi keluarga setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok. 

Berdasarkan analisis Wilcoxon, juga terjadi peningkatan terhadap indikator 

penyesuaian sosial ekonomi keluarga, dari hasil uji Wilcoxon per indikator, dapat 

diketahui indikator penyesuaian sosial ekonomi keluarga dalam katagori sangat 

signifikan karena Zhitung > Ztabel atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Karena -
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2.809 > 0.005 Ini berarti penyesuaian sosial ekonomi keluarga sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan bimbingan kelompok mengalami perubahan yang sangat 

signifikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada waktu kegiatan bimbingan kelompok, 

perhitungan data dan uji Wilcoxon dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

peningkatan penyesuaian sosial ekonomi keluarga antara sebelum dan setelah 

diberi layanan bimbingan kelompok,  dan di mungkinkan hasil ini akan terus 

meningkat apabila secara terus menerus diberi perlakuan bimbingan kelompok 

dengan anggota dan tema yang sama. 

4.2.7 Penyesuaian Lingkungan dan Kebudayaan 

 Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok, diperoleh hasil bahwa ada peningkatan penyesuaian lingkungan dan 

kebudayaan sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Karena 

dalam bimbingan kelompok dibahas tentang penyesuaian lingkungan dan 

kebudayaan yang kaitannya dengan karier,  lingkungan dan kebudayaan erat 

kaitannya dengan masyarakat, Menurut Winkel (2005: 653) masyarakat yaitu 

lingkungan sosial budaya, dimana orang muda dibesarkan. Masyarakat akan 

berpengaruh terhadap pandangan yang dianut individu dalam pemilihan kariernya, 

karena individu hidup dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan menurut Sunarto 

(1994: 161) masyarakat merupakan lingkungan alami kedua yang dikenal anak-

anak. Anak remaja telah banyak mengenal karakteristik masyarakat dengan 

berbagai norma dan keragamannya. Perbedaan setelah dan sebelum pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok dapat diketahui bahwa pada saat pelaksanaan 
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bimbingan kelompok pertemuan pertama, sampai keenam, beberapa anggota 

masih belum dapat menunjukkan apa-apa yang terkait dengan lingkungan dan 

kebudayaan yang ada di sekitar. Peningkatan penyesuaian lingkungan dan 

kebudayaan terhadap karier ditandai pada saat pertemuan ketujuh sampai 

kedelapan, hal ini ditandai anggota kelompok sudah mengerti bahwa lingkungan 

dan kebudayaan sangatlah penting demi kelanaran kariernya. Untuk mengetahui 

peningkatan penyesuaian konsep diri lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 4.3.  

Selain berdasarkan pengamatan juga didukung dengan hasil perhitungan. 

Diperoleh data bahwa ada peningkatan penyesuaian lingkungan dan kebudayaan 

antara sebelum dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok. Sebelum diberi 

layanan bimbingan kelompok siswa yang memiliki kategori rendah 8 siswa, dan 

kategori sangat tinggi sebanyak 2 siswa. Setelah diberi layanan bimbingan 

kelompok ada 2 siswa berada dalam kategori tinggi dan 8 siswa lainnya berada 

dalam kategori sangat tinggi. Prosentase rata-rata indikator penyesuaian 

lingkungan dan kebudayaan sebelum diberi layanan bimbingan kelompok 62,50%  

berada dalam kategori rendah dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok 

meningkat 27,50% menjadi 90,00 % dengan kategori sangat tinggi.. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyesuaian lingkungan dan 

kebudayaan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

Berdasarkan analisis Wilcoxon, juga terjadi peningkatan terhadap indikator 

penyesuaian lingkungan dan kebudayaan, dari hasil uji Wilcoxon per indikator, 

dapat diketahui indikator penyesuaian lingkungan dan kebudayaan dalam katagori 

sangat signifikan karena Zhitung > Ztabel atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 
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Karena -2.724 > 0.006 Ini berarti penyesuaian lingkungan dan kebudayaan 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan bimbingan kelompok mengalami 

perubahan yang sangat signifikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada waktu kegiatan bimbingan kelompok, 

perhitungan data dan uji Wilcoxon dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

peningkatan penyesuaian lingkungan dan kebudayaan antara sebelum dan setelah 

diberi layanan bimbingan kelompok,  dan di mungkinkan hasil ini akan terus 

meningkat apbila secara terus menerus diberi perlakuan bimbingan kelompok 

dengan anggota dan tema yang sama. 

4.2.8 Penyesuaian Diri dalam Pemilihan Karier 

Analisis data menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan penyesuaian diri siswa dalam pemilihan karier pada kelas XI SMA 

N 14 Semarang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil total post test 

menunjukkan adanya peningkatan dari katagori rendah dengan prosentase 54,00% 

mengalami peningkatan ke katagori tinggi dengan prosetase 85,06%. Selain itu, 

penyesuaian diri dalam pemilihan karier juga ditunjukkan pada proses 

pelaksanaan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

penyesuaian diri dalam pemilihan karier merupakan upaya pemberian bantuan 

kepada individu dalam situasi kelompok untuk mendapatkan informasi tentang 

cara bagaimana meyesuaiakan diri dengan karier yang sekarang dijalaninya, 

dengan cara menggali pemahaman tentang faktor-faktor yang ada disekitar yang 

mempengaruhi kariernya. 
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Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia selalu membutuhkan orang 

lain, merasa senang apabila dapat membantu orang lain dan merasa aman apabila 

berada dalam kelompoknya. Sebagian besar kebutuhan-kebutuhan dasar, 

kebutuhan-kebutuhan pribadi dan sosial manusia dipenuhi melalui proses 

kelompok. Demikian juga kebutuhan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu 

dan untuk mengembangkan diri juga dipenuhi dalam kelompok. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kelompok sangat besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan individu, cara individu belajar, cara-cara bagaimana individu 

mengembangkan pola-pola perilaku cara menghadapi masalah, cara menentukan 

nilai-nilai hidup, cara memilih pekerjaan dan caranya menyesuaikan diri (Romlah, 

2001: 20). 

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian ini, setelah siswa 

melaksanakan delapan kali kegiatan bimbingan kelompok terdapat perubahan 

yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat ketika anggota mulai dapat 

menyesuaikan diri di dalam kelompok yang notabennya diambil dari berbagai 

kelas dan program studi yang berbeda, karena pada awal pertemuan anggota 

merasa masih kelihatan kurang bisa menyesuaikan diri denga kurang saling 

berinteraksi dengan satu dan yang lainnya, kurang akrab antar anggota kelompok 

yang lain, akan tetapi setelah beberapa kali pertemuan anggota satu dengan yang 

lain yang berbeda program studi sudah dapat berinteraksi dan berbagi pengalaman 

di kelas. Pengetahuan tentang suatu program studi yang mungkin ada salah satu 

anggota yang menghendaki program studi itu, menjadi tambah pengetahuan dan 

akhirnya sadar dengan sesuatu yang benar-benar cocok bagi kariernya. 
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Peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan karier setelah mendapatkan 

perlakuan berupa bimbingan kelompok selama delapan kali pertemuan mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Apabila dilihat rata-rata secara keseluruhan 

sebelum diberi perlakuan berupa bimbingan kelompok siswa yang memiliki 

kategori sangat rendah 3 siswa, katagori rendah 5, katagori tinggi 1 dan kategori 

sangat tinggi sebanyak 1 siswa. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok ada 4 

siswa berada dalam kategori tinggi dan 6 siswa lainnya berada dalam kategori 

sangat tinggi. Prosentase rata-rata penyesuaian diri dalam pemilihan karier 

sebelum diberi layanan bimbingan kelompok 54,00%  berada dalam kategori 

rendah dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok meningkat 31,06% 

menjadi 85,00 % dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan karier setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok. 

Dalam penelitian ini bimbingan kelompok menggunakan topik tugas 

sehingga terarah apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Materi diberikan 

berkaitan dengan penyesuaian diri dalam pemilihan karier seperti penyesuaian 

dengan sosial ekonomi keluarga dalam pemilihan karier, penyesuaian diri dengan 

kemampuan vokasional, penyesuaian dengan konsep diri, cara memahami ciri 

kepribadian diri, penyesuaian dengan sifat kepribadian dalam karier, pemahaman 

minat diri, penyesuaian dengan lingkungan dan kebudayaan, dan penyesuaian diri 

dalam pemilihan karier. 

Layanan bimbingan kelompok dapat memberikan kontribusi dalam 

peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan karier, karena dalam pelaksanaan 
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bimbingan kelompok, siswa sebagai anggota kelompok yang berasal dari berbagai 

kelas dan program studi saling berbagi pengalaman dan motivasi bagi teman-

temannya yang merasa kurang bisa menyesuaiakan diri dengan program studi 

yang dijalaninya, dan akhirnya anggota kelompok yang sebelum mendapatkan 

perlakuan kurang bisa menyesuaikan dnegan program studinya akan menjadi bisa 

menyesuaiakan dengan program studinya/kariernya, dan anggota yang sudah bisa 

menyesuaiakan dengan program studinya akan lebih dapat menyesuaikan lagi dan 

akhirnya dapat belajar secara maksimal di kelasnya. 

 

4.4    Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan sebaik mungkin, namun 

penelitian ini tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan berkaitan dengan alat 

pengumpul data yang hanya menggunakan skala psikologi sehingga data yang 

dihasilkan masih jauh dari sempurna dan belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Keterbatasan juga pada pelaksanaan penelitian eksperimen yang 

hanya dilakukan selama 6 minggu, sehingga penelitian tidak bisa dilakukan 

seoptimal mungkin. Selain itu, waktu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan 

kegiatan bimbingan kelompok dengan waktu yang hanya 45 menit karena 

menggunakan jam pelajaran sekolah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1     SIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di kelas XI SMA Negeri 

14  Semarang Tahun Ajaran 2009/2010, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

5.1.1  Sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok penyesuaian diri 

siswa dalam pemilihan karier berada dalam kategori prosentase rata-rata 

54,00% berada dalam kategori rendah. Prosentase rata-rata indikator 

penyesuaian minat berada dalam kategori rendah dengan prosentase rata-

rata 58,44%, penyesuaian kepribadian berada dalam kategori rendah 

dengan prosentase rata-rata 53,75%, penyesuaian keterampilan vokasional 

berada dalam kategori rendah dengan prosentase rata-rata 50,31%, 

penyesuaian konsep diri dalam katagori rendah dengan persentase 52,08%, 

penyesuaian sifat kepribadian dalam katagori rendah dengan persentase 

57,5%, penyesuaian sosial ekonomi dalam katagori rendah dengan 

persentase 48,13%, penyesuaian lingkungan dan kebudayaan dalam 

katagori rendah dengan persentase 62,5%. 

5.1.2  Setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok penyesuaian diri siswa 

dalam pemilihan karier berada dalam kategori prosentase rata-rata 85,06%. 

berada dalam kategori sangat tinggi. indikator penyesuaian minat berada 

dalam kategori sangat tinggi dengan prosentase rata-rata 86,56%, 
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penyesuaian kepribadian berada dalam kategori sangat tinggi dengan 

prosentase 83,75%, penyesuaian keterampilan vokasional berada dalam 

kategori sangat tinggi dengan prosentase 83,75%, penyesuaian konsep diri 

berada dalam katagori sangat tinggi dengan persentase 84,6%, 

penyesuaian sifat kepribadian berada dalam katagori sangat tinggi dengan 

prosentase 88,1%, penyesuaian sosial ekonomi berada dalam katagori 

sangat tinggi dengan prosentase 83,75%, dan penyesuaian lingkungan dan 

kebudayaan yang berada dalam katagori sangat tinggi dengan persentase 

90,00%. 

5.1.3 Berdasarkan hasil bimbingan kelompok, siswa mengalami peningkatan 

penyesuaian diri dalam pemilihan karier. Peningkatan tersebut terlihat dari 

hasil pre test dan post test, sebelum siswa mendapat perlakuan bimbingan 

kelompok diperoleh Prosentase rata-rata siswa sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok 54,00% dengan kategori sedang dan setelah diberi 

layanan bimbingan kelompok meningkat 31,06% menjadi 85,06% dengan 

kategori tinggi, yang meliputi indikator penyesuaian minat, penyesuaian 

kepribadian, penyesuaian keterampilan vokasional, penyesuaian konsep 

diri, penyesuaian sifat kepribadian, penyesuaian sosial ekonomi keluarga 

dan penyesuaian lingkungan dan kebudayaan. Berdasarkan hasil uji 

wilcoxon dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan  Z hitung = -3.059 > Z 

tabel = 0.005.  Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

dapat dikatakan bahwa ada peningkatan penyesuaian diri dalam pemilihan 

karier sebelum diberikan perlakuan berupa bimbingan kelompok dan 
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setelah diberikan perlakuan berupa bimbingan kelompok, sehingga 

hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menujukkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dapat meningkatkan penyesuaian diri dalam 

pemilihan karier. 

 

5.2  Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas XI SMA Negeri 

14 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010 maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

5.2.1 Bagi siswa, hendaknya dalam karier yang dialani siswa dapat lebih 

menyesuaikan diri agar siswa dapat mengoptimalkan prestasi belajarnya 

5.2.2 Bagi konselor, hendaknya lebih kreatif dalam membantu siswa 

meningkatkan penyesuaian diri dalam pemilihan karier yang meliputi 

aspek penyesuaian minat, penyesuaian kepribadian, penyesuaian 

keterampilan vokasional, penyesuaian konsep diri, peyesuaian sifat 

kepribadian, penyesuaian sosial ekonomi keluarga dan penyesuaian 

dengan lingkungan dan kebudayaan dengan memanfaatkan  layanan 

bimbingan kelompok. 

5.2.3 Bagi konselor, sebaiknya layanan bimbingan kelompok terus dilaksanakan 

untuk membantu siswa dalam meningkatkan penyesuaian diri dalam 

pemilihan karier. 

5.2.4 Bagi konselor, hendaknya lebih mengkoordinasi dengan pihak sekolah 

agar kegiatan bimbingan kelompok dapat terlaksanan di sekolah.
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DAFTAR NAMA SISWA YANG MENGIKUTI TRY OUT 

BIMBINGAN KELOMPOK 

SMA N 14 SEMARANG 

 

No. Nama Siswa Kelas 

1. Afif Maulana Chakim XI IA1 

2. Aisyah Abu Bakar Alatas XI IA1 

3. Alexandra Olivia Agatha XI IA1 

4. Ardi Firmansyah XI IA1 

5. Arry Hardianto Wibowo XI IA1 

6. Astri Adiningtyas XI IA1 

7. Baktiar Kurniawan XI IA1 

8. Bayu Dwi Pambudi XI IA1 

9. Dewangga Variansyah Akbar XI IA1 

10. Dewi Bunga Laga Rate XI IA1 

11. Dhinar Alde Andrean XI IA1 

12. Elly Melisa XI IA1 

13. Fatony Septian Malik XI IA1 

14. Indria Nurida Dewi XI IA1 

15. Iwing Ginaraparwantri XI IA1 

16. Melinda Ernawati Putri XI IA1 

17. Muhamad Fadkhan XI IA1 

18. Nanda Ragaswara XI IA1 

19. Nu’man Zaidan XI IA1 

20. Nur Azizah XI IA1 
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DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK 

 

Nama Kegiatan : Bimbingan Kelompok 

Hari/Tanggal  : Rabu, 18 November 2009 

Tempat  : Mushola SMA N 14 Semarang 

Waktu   : 10.00 – 10.45 

 
No. Nama TTD 

1. Niken Hapsari  

2. Mega Indriana  

3. Sonia Hilwa R.  

4. Faisal Affan Tampubolon  

5. Rafi L.  

6. Shara K.D  

7. Ucha Roswita Sari  

8. Haryo Ramiji  

9. Ega Dwi Nugraheini  

10. Naptali  N.  

 
 
      Semarang, 18 November 2009 
      Pemimpin Kelompok 
 
 
 
      Asri Awaliyah 
      NIM. 1301405040 
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DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK 

 

Nama Kegiatan : Bimbingan Kelompok 

Hari/Tanggal  : Rabu, 3 Desember 2009 

Tempat  : Mushola SMA N 14 Semarang 

Waktu   : 09.30 – 10.15 

 
No. Nama TTD 

1. Niken Hapsari  

2. Mega Indriana  

3. Sonia Hilwa R.  

4. Faisal Affan Tampubolon  

5. Rafi L.  

6. Shara K.D  

7. Ucha Roswita Sari  

8. Haryo Ramiji  

9. Ega Dwi Nugraheini  

10. Naptali  N.  

 
 
      Semarang, 3 Desember 2009 
      Pemimpin Kelompok 
 
 
 
      Asri Awaliyah 
      NIM. 1301405040 
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DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK 

 

Nama Kegiatan : Bimbingan Kelompok 

Hari/Tanggal  : Selasa, 24 November 2009 

Tempat  : Mushola SMA N 14 Semarang 

Waktu   : 10.00 – 10.45 

 
No. Nama TTD 

1. Niken Hapsari  

2. Mega Indriana  

3. Sonia Hilwa R.  

4. Faisal Affan Tampubolon  

5. Rafi L.  

6. Shara K.D  

7. Ucha Roswita Sari  

8. Haryo Ramiji  

9. Ega Dwi Nugraheini  

10. Naptali  N.  

 
 
      Semarang, 24 November 2009 
      Pemimpin Kelompok 
 
 
 
      Asri Awaliyah 
      NIM. 1301405040 
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DAFTAR NAMA ANGGOTA 

BIMBINGAN KELOMPOK 

SMA N 14 SEMARANG 

 

Leader  : Asri Awaliyah  

 

No. Nama Siswa Kelas 

1. Niken Hapsari XI IS3 

2. Mega Indriana XI IS3 

3. Sonia Hilwa R. XI IS3 

4. Shara K.D XI IS4 

5. Rafi L XI IS4 

6. Faisal Affan Tampubolon XI IS4 

7. Ucha Roswita Sari XI IA3 

8. Haryo Ramiji XI IA3 

9. Ega Dwi Nugraheini XI IA3 

10. Naptali N. XI IA3 
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Nama  : 
Hari/tanggal : 
Kelas  : 
 

SKALA PSIKOLOGIS 

 PENYESUAIAN DIRI DALAM PEMILIHAN KARIER 

  

Petunjuk pegisian: 
Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, kemudian berikan jawaban Anda 
dengan memberikan tanda (X) pada kolom. 
SS : Sangat sesuai 
S : Sesuai 
KS : Kurang sesuai 
TS : Tidak sesuai 
 
Tujuan pengisian: 
Untuk mengetahui tingkat penysesuaian diri siswa di dalam kelas sesuai karier 
yang telah dipilihnya sekarang ini. 
 
No. Pernyataan SS S KS TS
1. Saya tidak dapat memahami keadaan yang ada pada diri sendiri   
2. Karier (studi dan kerja) yang saya pilih tidak sesuai dengan minat 

yang saya miliki 
  

3. Penampilan dan sifat kepribadian saya sesuai dengan pilihan karier 
saya 

  

4. Saya mampu menyesuaikan diri di dalam karier  (studi dan kerja) 
yang saya piliih 

  

5. saya mengetahui karier (studi dan kerja) sesuai dengan sifat-sifat 
kepribadian saya 

  

6. Saya merasa puas karena dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan 
karier saya (studi dan kerja) 

  

7. Sosial ekonomi keluarga saya rendah, oleh karena itu saya 
pesimis dapat mengembangkan karier saya 

  

8. Setelah menyelesaikan studi di SMA saya akan melanjutkan kuliah 
sesuai dengan jurusan di SMA 

  

9. Karier (studi dan kerja) yang saya pilih diterima masyarakat   
10. Dapat mengembangkan prestasi dalam belajar di kelas   
11. Saya dapat mengembangkan ide-ide cemerlang dalam karier yang 

dimiliki 
  

12. Saya akan mengembangkan minat saya, dengan karier yang saya pilih   
13. Saya mempunyai cita-cita yang sesuai dengan karier (jurusan) yang 

saya pilih 
  

14. Saya tidak dapat membuat keterampilan yang sesuai dengan karier 
saya 

  

15. Saya mampu mengatur diri saya dimana pun berada, terutama 
masalah karier (studi dan kerja) 
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16. Saya tidak mengerti dengan sifat kepribadian saya sendiri   
17. Saya tidak puas dengan diri sendiri karena tidak dapat mengatur diri 

sesuai dengan karier saya 
  

18. Keluarga memahami pilihan karier (studi dan kerja) yang saya pilih   
19. Pemahaman saya akan sifat kepribadian yang dimiliki sangat 

membantu arah karier saya 
  

20. Mampu bergaul dengan siapa saja   
21. Saya tidak dapat mengeksplorasikan kemampuan di dalam 

karier sekarang ini 
  

22. Saya belum bisa memahami keinginan diri sendiri   
23. Saya merasa kurang puas karena kurang memahami diri sendiri 

terutama masalah karier 
  

24. Meurut saya, keadaan sosial ekonomi keluarga menghambat 
karier saya 

  

25. Saya pesimis tentang masa depan karier yang saya pilih   
26. Saya tidak dapat berprestasi  di dalam kelas, karena saya tidak 

suka dengan pelajarannya 
  

27. Dalam mengembangkan pilihan karier (studi dan kerja) saya berusaha 
menyukai yang berhubungan dengan karier saya 

  

28. Saya bingung dengan cita-cita saya, karena tidak yakin dengan karier 
(jurusan) saya sekarang 

  

29. Saya akan mengeambngkan keterampilan sesuai dengan pilihan karier 
saya sekarang 

  

30. Saya memahami diri sendiri dan karier (studi dan kerja) yang saya 
pilih 

  

31. Saya merasa puas karena dapat memahami kemampuan saya yang 
berhubungan dengan karier saya 

  

32. Masa depan saya setelah lulus tergantung pada sosial ekonomi 
keluarga 

  

33. Saya tidak bisa menyesuaikan antara sifat kepribadian yang dimiliki 
dengan karier yang saya ambil sekarang ini 

  

34. Bergaul dengan teman yang memilki karier yang sama dengan 
percaya diri 

  

35. Pelajaran yang sesuai dengan karier saya membuat saya 
semangat belajar 

  

36. Saya mempunyai cita-cita yang tidak sesuai dengan jurusan saya 
sekarang 

  

37. Saya sulit mengatur diri sendiri sesuai dengan karier saya   
38. Saya senang mengikuti pelajaran yang ada di jurusan saya   
39. Saya tidak dapat menyesuaikan kepribadian yang saya miliki 

dengan karier saya 
  

40. Saya tidak suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan karier saya   
 
 
 

>>**TERIMA KASIH**<< 
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Tabel 4 
Kisi-kisi pengembangan instrumen 

Skala psikologis dalam penyesuaian diri dalam pemilihan karier 
 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor Item 
   +     - 

Penyesuaian 
diri dalam 
pemilihan 
karier 

A.Penyesuaian 
pribadi 

1. Penyesuaian 
Minat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penyesuaian 

Kepribadian 
 
 
 
 
 
 
3. Penyesuaian 

Kemampuan 
vokasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyukai sesuatu 
hal yang ada pada 
kariernya sekarang 
 Mempnyai 
keinginan yang 
sama dengan minat 

 Mengembangkan 
sesuatu yang 
disukai yang ada 
pada kariernya 
sekarang 

 Semangat dalam 
mengikuti 
pelajaran di 
sekolah 

 
 Penyesuaian 
dengan sifat 
kepribadian 

 Mempunyai cita-
cita 

 Bergaul baik 
dengan siapa pun 

 
 Mampu 
menciptakan suatu 
keterampilan yang 
berhubungan 
dengan kariernya 

 Mampu 
mengembangkan 
keterampilan yang 
dimiliki 

 Dapat 
mengembangkan 
kemampuan dalam 
belajar 

 
 

27 
 
 
6 
 
12 
 
 
 
 
38 
 
 
 
 
 
3 
 
 
13, 31 
 
20 
 
 
8 
 
 
 
 
11, 29 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 

40 
 
 
2 
 
17 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
39 
 
 
28, 36 
 
23 
 
 
14 
 
 
 
 
21, 25 
 
 
 
26, 
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4. Penyesuaian 
Konsep diri 

 
 
 
 
 
5. Penyesuaian 

Nilai-nilai 
 
 
 
 
 

Mampu 
menyesuaikan diri 

 Mampu mengatur 
diri sendiri 

 Memahami diri 
sendiri 

 
 Menaati norma-
norma yang 
berlaku 

 Memahami norma-
norma yang 
berlaku 

4 
 
15 
 
30 
 
 
19 
 
 
5 
 
 

 
 
37 
 
1, 22 
 
 
16 
 
 
33 
 
 

 B.Penyesuaian 
sosial 

1. Penyesuaian 
Sosial 
ekonomi 
keluarga 

 
 
 
 
 
2. Penyesuaian 

Lingkungan 
dan 
kebudayaan 

Memahami sosial 
ekonomi keluarga 

 Keluarga 
memahami karier 
yang dipilih 

 Keluarga 
mendukung karier 
yang dipilih 

 
 Penerimaan dari 
masyarakat 

 Bergaul dengan 
teman yang 
mempunyai karier 
yang sama 

32 
 
18 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
34 
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ANGKET PENYESUAIAN DIRI DALAM PEMILIHAN KARIER 
 
Nama : 
Kelas : 
Petunjuk Pengisian: 
Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, kemudian berikan jawaban Anda dan 
beri alasannya. 
 
1.  Apakah jurusan/karier Anda sekarang sudah sesuai dengan minat dan potensi 
Anda? 
    Jawab : 
 
2.  Apakah Anda dapat mengikuti mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan 
Anda? 
     Jawab : 
 
3. Apakah Anda mantap dengan jurusan/karier Anda sekarang dan tidak ingin 

untuk pindah jurusan? 
      Jawab : 
 
4.  Apakah Anda dapat menyesuaikan diri dengan karier/jurusan yang Anda pilih? 
     Jawab : 
 
 
 



132 

 

ANGKET PENYESUAIAN DIRI DALAM PEMILIHAN KARIER 
 
Nama : 
Kelas : 
Petunjuk Pengisian: 
Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, kemudian berikan jawaban Anda dan 
beri alasannya. 
 
1.  Apakah jurusan/karier Anda sekarang sudah sesuai dengan minat dan potensi 
Anda? 
    Jawab : 
 
2.  Apakah Anda dapat mengikuti mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan 
Anda? 
     Jawab : 
 
3. Apakah Anda mantap dengan jurusan/karier Anda sekarang dan tidak ingin 

untuk pindah jurusan? 
      Jawab : 
 
4.  Apakah Anda dapat menyesuaikan diri dengan karier/jurusan yang Anda pilih? 
     Jawab : 
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LEMBAR OBSERVASI 
PADA SAAT PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Nama :  
Kelas : 
 

No Indikator Pertemuan 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Bicara gagap         
2. Tidak berani bertanya dan 

mengeluarkan pendapat 
        

3. Jarang tersenyum/bergurau         
4. Merasa tegang         
5. Mudah marah         
6. Merasa dirinya selalu benar         
7. Tidak peduli terhadap orang lain         
8. Sulit memperhatikan pembicaraan 

orang lain 
        

9. Sulit menjalin hubungan dengan 
orang lain 

        

10. Kurang percaya diri         
 
Nama : 
Kelas : 

No Indikator Pertemuan 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Bicara gagap         
2. Tidak berani bertanya dan 

mengeluarkan pendapat 
        

3. Jarang tersenyum/bergurau         
4. Merasa tegang         
5. Mudah marah         
6. Merasa dirinya selalu benar         
7. Tidak peduli terhadap orang lain         
8. Sulit memperhatikan pembicaraan 

orang lain 
        

9. Sulit menjalin hubungan dengan 
orang lain 

        

10. Kurang percaya diri         
 
       Observer 
 
 
       Revani Yant E. 
       1301405014 
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HASIL PENILAIAN SEGERA (Leiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Bentuk Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara   :  Asri Awaliyah / 1301405040 

Sasaran (anggota) :  Siswa Kelas XI SMA N 14 Semarang  

Pertemuan   :  1 (Pertama) 

Hari/Tanggal/Waktu  : Rabu/ 06 Januari 2010/ 09.45-10.30  

No. Responden  
Aspek penilaian segera (Leiseg) 

Pemahaman  Perasaan  Tindakan yang akan 
dilakukan 

1. NI Menambah 
pengetahuan 

Senang Belajar 
memperbaiki diri 

2. MG Makin tahu 
bagaimana 
menyesuaikan diri 
dengan kondisi 
social ekonomi  

Senang Ngirit, tidak boros 
karena social 
ekonominya sedang 
dibawah, demi 
kelangsungan karier 

3. SN Menambah 
wawasan 

Senang Akan berusaha lebih 
memahami kondisi 
keluarga 

4. SH Jadi memahami 
keadaan social 
ekonomi keluarga, 
sehingga bias 
lebih memahami 
karier yang cocok 

Senang Mencoba memulai 
dari sekarang 
menyesuaikan 
dengan social 
ekonomi keluarga 

5. RF Saya dapat 
memahami social 
ekonomi keluarga 

Sangat senang Akan berusaha 
menyesuaikan diri 
dengan social 
ekonomi keluarga 

6. FS Menambah 
pengetahuan baru 

Senang dan 
gembira 

Saya bias 
memahami dan 
menyesuaikan diri 

7. UC Dapat mengetahui 
pentingnya 
penyesuaian diri 
dalam pemilihan 
karier yang 
berkaitan dengan 
social ekonomi 

Senang  Berusaha untuk 
menyesuaikan diri 
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keluarga 
8. HR Pemahaman 

tentang social 
ekonomi keluarga 
dan lingkungan 
dalam pemilihan 
karier 

Senang Akan menyesuaikan 
diri dalam social 
ekonomi keluarga 
dan lingkungan 
dalam pemilihan 
karier 

9. EG Pemahaman 
tentang social 
ekonomi keluarga 
dan lingkungan 
yang berpengaruh 
dalam karier 

Senang Berusaha 
menyesuaikan diri 
dengan social 
ekonomi keluiarga 
dalam pemilihan 
karier 

10. NP Mengetahi 
tentang karier 
dalam diri saya 

Senang karena 
dapat 
pengetahuan 
baru 

Merencanakan 
kegiatan 

e
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2

0

1

0 

           

   Praktikan 

 

 

           
   Asri Awaliyah 
           
   NIM. 1301405040 
 

HASIL PENILAIAN SEGERA (Leiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Bentuk Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara   :  Asri Awaliyah / 1301405040 

Sasaran (anggota) :  Siswa Kelas XI SMA N 14 Semarang  

Pertemuan   :  2 (Kedua) 

Hari/Tanggal/Waktu  : Selasa/ 12 Januari 2010/ 07.45-08.30  

No. Responden  
Aspek penilaian segera (Leiseg) 

Pemahaman  Perasaan  Tindakan yang akan 
dilakukan 

1. NI Lebih tahu 
banyak hal 

Seneng aja Memperbaiki lagi 

2. MG Tahu tentang 
kemampuan 
vokasional dalam 
diri sendiri 

Senang Mengasah 
kemampuan 
vokasional 

3. SN Menambah 
wawasan 

Senang Memperbaiki diri 
dengan kemampuan 
vokasional yang 
dimiliki 

4. SH Menjadi 
mengetahui 
keterampilan 

Senang Mendalami 
kemampuan yang 
dimiliki 
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vokasional yang 
saya miliki 

5. RF DApat 
pengetahuan baru 

Puas sekali Akan berusaha 
menerapkan dalam 
kehidupan sehari-
hari 

6. FS Saya bisa terampil Ya seneng 
banget 

Mengasah 
kemampuan 
vokasional saya 

7. UC Mengetahui arti 
kemampuan 
vokasional 

Biasa saja Berusaha 
menyesuaikan diri 

8. HR Cara 
menyesuaikan diri 
dengan 
kemampuan 
vokasional 

Senang karena 
dapat 
mendapatkan 
pengetahuan 
baru 

Memperluas 
pemahaman 
vokasional 

9. EG Mengetahui 
keterampilan 
yang saya miliki 

Cukup menarik Mengasah 
kemampuan dan 
menyesuaikan diri 
dengan pilihan yang 
sudah diambil 

10. NP Menambah 
pengetahuan 

Senang sekali Merencanakan 
tindakan baru 

e

m

a

r

a

n

g

,

   

J

a

n

u
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a

r

i

 

2

0

1

0 

           

   Praktikan 

 

 

           
   Asri Awaliyah 
           
   NIM. 1301405040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL PENILAIAN SEGERA (Leiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Bentuk Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara   :  Asri Awaliyah / 1301405040 

Sasaran (anggota) :  Siswa Kelas XI SMA N 14 Semarang  

Pertemuan   :  3 (Ketiga) 

Hari/Tanggal/Waktu  : Selasa/ 19 Januari 2010/ 10.15-11.00  

No. Responden  Aspek penilaian segera (Leiseg) 
Pemahaman  Perasaan  Tindakan yang akan 
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dilakukan 
1. NI Tahu banyak hal Senang Berusaha lebih baik 

lagi 
2. MG Tau konsep diri Senang Meningkatkan 

konsep diri dalam 
karier 

3. SN Mengerti 
bagaimana cara 
penyesuain diri 
agar konsep diri 
lebih baik 

Senang Memperbaiki diri 

4. SH Mengetahi 
tentang konsep 
diri 

Senang Berusaha 
menyesuaikan 
dengan konsep diri 

5. RF Wawasan 
bertambah luas, 
bias bekerja 
kelompok 

Senang Berusaha memahami 
konsep diri dan 
menyesuaikan dalam 
kehidupan sehari-
hari 

6. FS Saya bias 
menyesuaikan diri 
dengan baik 

Senang Bisa menyesuaiakan 
diri dan tahu konsep 
diri dengan baik 

7. UC Dapat mengetahui 
penyesuaian diri 
dengan konsep 
diri yang 
hubunannya 
dengan karier 
saya sekarang 

Senang Menjadikan konsep 
diri lebih baik 

8. HR Pemahaman 
tentang konsep 
diri 

Senang karena 
mendapat 
pengalaman 
baru 

Akan lebih mengkaji 
tentang konsep diri 

9. EG Memahami apa 
itu konsep diri 

Senang Membuat konsep 
diri yang lebih baik 

10. NP Menambah 
wawasan 

Bangga Menjadi lebih baik 

e

m

a

r
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a

n

g

,

   

J

a

n

u

a

r

i

 

2

0

1

0 

           

   Praktikan 

 

 

           
   Asri Awaliyah 
           
   NIM. 1301405040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL PENILAIAN SEGERA (Leiseg) 
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LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Bentuk Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara   :  Asri Awaliyah / 1301405040 

Sasaran (anggota) :  Siswa Kelas XI SMA N 14 Semarang  

Pertemuan   :  4 (Keempat) 

Hari/Tanggal/Waktu  : Sabtu/23 Januari 2010/11.00-11.45  

No. Responden  
Aspek penilaian segera (Leiseg) 

Pemahaman  Perasaan  Tindakan yang akan 
dilakukan 

1. NI Menambah 
wawasan 

Senang Berusaha 
memperbaiki diri 

2. MG Mengetahui cara 
memahami potensi 
diri 

Suka Mengembangkan 
kelebihan sendiri 

3. SN Menambah 
wawasan 

Senang Mengetahui ciri-ciri 
kepribadian diri 

4. SH Menjadi tahu 
tentang 
kepribadian dan 
bagaimana cara 
memahaminya 

Senang Berusaha memahami 
kepribadian kita 

5. RF Wawasan jadi 
tambah lagi 

Senang, 
puas tapi 
mumet 

Akan lebih memahami 
diri 

6. FS Saya bias berlaku 
dan bertutur kata 
yang lebih bijak 

Senang 
sekali 

Saya bias bijak dan 
sopan 

7. UC Tambah wawasan Senang 
sekali 

Belajar memahami 
diri 

8. HR Tentang cara 
memahami cirri 
kepribadian diri 

Senang Lebih memahami 
kepribadian diri 

9. EG Memahami 
kepribadian diri 
sendiri 

Cukup 
senang 

Meningkatkan 
kepribadian diri agar 
lebih baik 

10. NP Tambah wawasan Senang Menjadi lebih baik 
lagi 

e
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m

a

r

a

n

g

,

   

J

a

n

u

a

r

i

 

2

0

1

0 

           

   Praktikan 

 

 

           
   Asri Awaliyah 
           
   NIM. 1301405040 
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HASIL PENILAIAN SEGERA (Leiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Bentuk Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara   :  Asri Awaliyah / 1301405040 

Sasaran (anggota) :  Siswa Kelas XI SMA N 14 Semarang  

Pertemuan   :  5 (Kelima) 

Hari/Tanggal/Waktu  : Rabu/27 Januari 2010/08.30-09.15 

No. Responden  
Aspek penilaian segera (Leiseg) 

Pemahaman  Perasaan  Tindakan yang 
akan dilakukan 

1. NI Menambah wawasan Senang Memperbaiki 
tingkah laku yang 
buruk 

2. MG Tahu bagaimana cara 
menyesuaikan diri dengan 
norma yang ada 

Senang Tidak melanggar 
norma 

3. SN Bisa menyesuaikan dengan 
norma yang berlaku 

Senang Menyesuaikan 
dengan norma 
yang berlaku 

4. SH BAgaimana cara 
menyesuaikan diri dengan 
norma-norma yang berlaku

Senang Mematuhi norma-
norma yang 
berlaku 

5. RF Mengetahui norma-norma 
yang berlaku 

seneng Akan 
menyesuaikan 
dengan norma-
norma yang 
berlaku 

6. FS Bisa sopan Senang Saya akan lebih 
patuh terhadap 
norma 

7. UC Tambah wawasan Biasa aja Akan berusaha 
menjalankan 
norma-norma 
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yang berlaku 
8. HR Pemahaman tentang norma Senang Lebih patuh 

terhadap norma 
9. EG Norma yang berlaku tidak 

boleh dilanggar agar tidak 
mengganggu/menghambat 
kita sendiri 

Cukup 
senang 

Berusaha 
mengetahui 
norma-norma 
yang berlaku dan 
menaatinya 

10. NP Wawasan bertambah Senang Patuh terhadap 
norma yang ada 

e
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   Praktikan 

 

 

           
   Asri Awaliyah 
           
   NIM. 1301405040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL PENILAIAN SEGERA (Leiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Bentuk Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara   :  Asri Awaliyah / 1301405040 

Sasaran (anggota) :  Siswa Kelas XI SMA N 14 Semarang  

Pertemuan   :  6 (Keenam) 

Hari/Tanggal/Waktu  : Selasa/02 Februari 2010/10.15-11.00  

No. Responden  
Aspek penilaian segera (Leiseg) 

Pemahaman  Perasaan  Tindakan yang akan 
dilakukan 

1. NI Menambah 
pengetahuan 

Senang Melakukan yang 
terbaik 

2. MG Tau tentang 
minat yang ada 
pada diri sendiri 

Gembira Mencari kegiatan 
untuk menyalurkan 
minat 

3. SN Lebih 
mengetahui minat 
diri sendiri 

Senang Lebih memahami 
minat dan 
menyalurkannya 

4. SH Mengetahui 
minat kita 

Senang MEnyalurkan minat 
sesuai bakat 
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5. RF Wawasan baru Senang Akan berusaha 
memahami dan 
mengenali minat diri 

6. FS Bisa semangat Senang Saya akan semangat 
dalam meraih cita-cita 

7. UC Nambah 
wawasan 

Senang Akan lebih memahami 
minat 

8. HR Pemahaman 
minat diri 

Senang Lebih memahami 
minat diri 

9. EG Mengetahui 
pentingnya minat 
diri 

Senang Menggunakan minat 
untuk meningkatkan 
potensi diri 

10. NP Tambah 
pengetahuan 

Senang Tau minat saya 

e
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0

1

0 

           

   Praktikan 

 

 

           
   Asri Awaliyah 
           
   NIM. 1301405040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL PENILAIAN SEGERA (Leiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Bentuk Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara   :  Asri Awaliyah / 1301405040 

Sasaran (anggota) :  Siswa Kelas XI SMA N 14 Semarang  

Pertemuan   :  7 (Ketujuh) 

Hari/Tanggal/Waktu  : Senin/08 Februari 2010/08.30-09.15  

No. Responden  
Aspek penilaian segera (Leiseg) 

Pemahaman  Perasaan  Tindakan yang akan 
dilakukan 

1. NI Menambah 
wawasan 

Senang Akan memperbaiki 
lagi 
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2. MG Tau kondisi 
lingkungan dan 
karier yang ada di 
sekitar 

Senang Menyesuaikan diri 
dengan kondisi 
lingkungan 

3. SN Menambah 
wawasan 

senang Meningkatkan 
penyesuaian pada 
lingkungan yang 
berkaitan dengan 
karier 

4. SH Mengetahui 
bagaimana cara 
menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 
dan kebudayaan 

Senang Berusaha 
menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 
dan kebudayaan 

5. RF Senang dapat 
pengethuan baru 

Senang Akan berusaha 
menyesuaikan 
dengan lingkungan 
dan kebudayaan 

6. FS Saya tahu tentang 
hubungannya 
lingkungan dan 
penyesuaian dalam 
karier 

Senang saja Saya akan 
menyesuaikan 
dengan lingkungan 
kaitannya dengan 
karier 

7. UC Mampu belajar 
bagaimana 
menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 
kebudayaan yang 
kaitannya dengan 
karier 

Senang Belajar 
menyesuaikan 
dengan lingkungan 
kebudayaan dalam 
karier 

8. HR MEngetahui 
bagaimana 
menyesuaikan diri 
dengan karier dan 
lingkungan 
kebudayaan sekitar

Senang Akan berusaha 
menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 
dan kebudayaan agar 
karierya berjalan 
lancar 

9. EG Mengenal 
lingkungan dan 
kebudayaan sekitar

Cukup 
senang 

Lebih menyesuaikan 
diri dengan 
lingkungan dan 
kebudayaan sekitar 

10. NP Tmbah wawasan 
dan pengetahuan 

Senang Menyesuaikan karier 
dengan lingkungan 
saya 
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0

1
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   Praktikan 

 

 

           
   Asri Awaliyah 
           
   NIM. 1301405040 
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HASIL PENILAIAN SEGERA (Leiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
Bentuk Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara   :  Asri Awaliyah / 1301405040 

Sasaran (anggota) :  Siswa Kelas XI SMA N 14 Semarang  

Pertemuan   :  8 (Kedelapan) 

Hari/Tanggal/Waktu  : Jum’at/12 Februari 2010/09.45-10.30  

No. Respond
en 

Aspek penilaian segera (Leiseg) 

Pemahaman Perasaan Tindakan yang akan 
dilakukan 

1. NI Menjadi tahu banyak 
hal  

Senang Memperbaiki lagi 

2. MG Tau banyak pilihan 
karier 

Senang Mulai menata dan 
memilihkarier yang sesuai 

3. SN Pemilihan karier 
penting didasarkan 
pada penyesuaian 

Senang Memperbaiki diri 

4. SH Dapat menyesuaikan 
dengan karier yang ada 

Senang Menyesuaiakan diri 
dengan karier yang ada 

5. RF Pengetahuan baru Senang Akan menyesuaikan diri

6. FS Saya tahu jenis karier Senang sekali Saya akan menyesuaikan 
diri dengan karier saya 

7. UC Menambah wawasan Senang Saya akan berusaha 
menyesuaikan diri demi 
karier saya 

8. HR Tentang penyesuaian 
dengan karier sekarang 

Senang sekali Akan mencoba 
menyesuaikan diri dengan 
karier 

9. EG Penyesuaian dengan 
karier 

Cukup senang Berusaha meyesuaikan diri 
dengan karier yang ada 
sekarang 

10. NP Tambah wawasan Senang Tau rencana karier ke 
depan 

Semarang,   Februari 2010 

         Praktikan 

 

        Asri Awaliyah 
        NIM. 1301405040 
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NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks

0a .00 .00
10b 5.50 55.00
0c

10
0d .00 .00

10e 5.50 55.00
0f

10
0g .00 .00

10h 5.50 55.00

0i

10

0j .00 .00
10k 5.50 55.00
0l

10

0m .00 .00
9n 5.00 45.00
1o

10
0p .00 .00

10q 5.50 55.00
0r

10
0s .00 .00
9t 5.00 45.00
1u

10

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties

Total

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

Minat(post test) -
Minat(pre test)

Kepribadian (post test) -
Kepribadian (pre test)

Kemampuan vokasional
(post test) - Kemampuan
vokasional (pre test)

Konsep diri (post test) -
Konsep diri (pre test)

Sifat kepribadian (post
test) - Sifat kepribadian
(pre test)

Sosial ekonomi keluarga
(post test) - Sosial
ekonomi keluarga (pre
test)

Lingkungan dan
kebudayaan (post test) -
Lingkungan dan
kebudayaan (pre test)

N Mean Rank Sum of Ranks

Minat(post test) < Minat(pre test)a. 

Minat(post test) > Minat(pre test)b. 

Minat(post test) = Minat(pre test)c. 

Kepribadian (post test) < Kepribadian (pre test)d. 

Kepribadian (post test) > Kepribadian (pre test)e. 

Kepribadian (post test) = Kepribadian (pre test)f. 

Kemampuan vokasional (post test) < Kemampuan vokasional (pre test)g. 

Kemampuan vokasional (post test) > Kemampuan vokasional (pre test)h. 

Kemampuan vokasional (post test) = Kemampuan vokasional (pre test)i. 

Konsep diri (post test) < Konsep diri (pre test)j. 

Konsep diri (post test) > Konsep diri (pre test)k. 

Konsep diri (post test) = Konsep diri (pre test)l. 

Sifat kepribadian (post test) < Sifat kepribadian (pre test)m. 

Sifat kepribadian (post test) > Sifat kepribadian (pre test)n. 

Sifat kepribadian (post test) = Sifat kepribadian (pre test)o. 

Sosial ekonomi keluarga (post test) < Sosial ekonomi keluarga (pre test)p. 

Sosial ekonomi keluarga (post test) > Sosial ekonomi keluarga (pre test)q. 

Sosial ekonomi keluarga (post test) = Sosial ekonomi keluarga (pre test)r. 

Lingkungan dan kebudayaan (post test) < Lingkungan dan kebudayaan (pre test)s. 

Lingkungan dan kebudayaan (post test) > Lingkungan dan kebudayaan (pre test)t. 

Lingkungan dan kebudayaan (post test) = Lingkungan dan kebudayaan (pre test)u. 
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Test Statisticsb

-2.809a .005

-2.805
a

.005

-2.812
a

.005

-2.812
a

.005

-2.670
a

.008

-2.809
a

.005

-2.724
a

.006

Minat(post test) - Minat(pre test)
Kepribadian (post test) - Kepribadian
(pre test)
Kemampuan vokasional (post test) -
Kemampuan vokasional (pre test)
Konsep diri (post test) - Konsep diri (pre
test)
Sifat kepribadian (post test) - Sifat
kepribadian (pre test)
Sosial ekonomi keluarga (post test) -
Sosial ekonomi keluarga (pre test)
Lingkungan dan kebudayaan (post test)
- Lingkungan dan kebudayaan (pre test)

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
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FOTO KEGIATAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 

 
 
 

 


