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ABSTRAK 
 

 

Konda, Edi Kurnia. 2017. Pengaruh Layanan Informasi Tentang Dunia Kerja 

Terhadap Kemandirian Dalam Memilih Karir Pada Siswa Kelas X TGB SMK 

Negeri 1 Kedungwuni Pekalongan. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dra. 

Sinta Saraswati, M.Pd., Kons., dan Pembimbing II, Dra. M.Th. Sri Hartati, M.Pd., 

Kons. 

 

Kata kunci: Dunia Kerja, Kemandirian Memilih Karir, Layanan Informasi 

    

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena di SMK Negeri 1 

Kedungwuni Pekalongan yang menunjukkan adanya permasalahan terkait karir 

dan pekerjaan. Permasalahan terkait karir dan pekerjaan ini lebih fokus pada 

rendahnya kemandirian siswa dalam memilih karir. berdasarkan permasalahan 

tersebut peneliti mencoba untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam memilih 

karir dengan layanan informasi tentang dunia kerja. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui adakah pengaruh layanan informasi tentang dunia terhadap 

kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X TGB SMK Negeri 1 

Kedungwuni Pekalongan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pre-

experimental design dengan one group pre-test-post-test. Subyek penelitian ini 

adalah siswa kelas X Teknik Gambar Bangunan 1 berjumlah 30 siswa yang 

diambil dengan purpossive sampling. Metode pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan skala kemandirian siswa dalam memilih karir dengan teknik 

analisis data berupa deskripitif prosentase dan uji beda (t-test).  

Hasil penelitian menunjukkan prosentase tingkat kemandirian siswa dalam 

memilih karir sebelum diberikan layanan 60% (sedang) dan setelah diberikan 

layanan menjadi 67% (sedang) dengan peningkatan sebesar 7%. Untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kemandirian siswa dalam memilih karir dilakukan 

uji beda (t-test). Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa nilai t hitung = 15,290 

dengan  t tabel = 2,045, maka nilai  t hitung> t tabel  atau bisa dikatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemandirian siswa dalam 

memilih karir sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi tentang dunia 

kerja atau bisa dikatakan bahwa hipotesis peneltian diterima.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

layanan informasi tentang dunia kerja berpengaruh terhadap kemandirian dalam 

memilih karir pada siswa kelas X TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni Pekalongan. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini yaitu untuk guru BK 

disarankan untuk lebih mengembangkan konten-konten informasi terkait dunia 

kerja, karena tujuan awal diadakannya SMK adalah agar siswa lulusannya bisa 

cepat bekerja ataupun berwirausaha. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemlihan karir merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung 

sepanjang hayat. Pemilihan karir yang dibuat pada awal proses memasuki sekolah 

menengah kejuruan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan selanjutnya. Dalam 

penelitian ini ditujukan kepada siswa SMK yang akan memilih pekerjaan atau 

karir untuk masa depannya karena sekolah menengah kejuruan memang 

diharapkan menghasilkan lulusan agar bisa langsung bekerja di dunia industri. 

Dalam memilih karirnya kelak, siswa SMK akan menghadapi kenyataan 

bahwa di masyarakat ada banyak sekali pekerjaan meskipun siswa sudah memiliki 

kompetensi keahlian mereka sendiri sesuai jurusan yang telah diambil. Bisa 

dipahami dengan melihat banyaknya pekerjaan yang ada di masyarakat siswa 

akan kebingungan dalam memilih pekerjaan atau karir yang cocok bagi dirinya. 

Ada siswa yang benar-benar tidak tahu pekerjaan apa yang akan dipilihnya, ada 

juga siswa yang mempunyai pilihan karir tetapi masih ragu-ragu apakah pekerjaan 

yang dipilih cocok baginya, serta ada juga siswa lain yang mantap dengan pilihan 

karirnya karena merasa bakat dan minatnya ada disitu. 

Ketika siswa mengalami kebingungan dalam memilih karir, maka 

kemandirian dibutuhkan bagi seorang siswa. Kemandirian merupakan salah satu 

faktor psikologis siswa yang penting bagi siswa, dalam hal ini kemandirian 
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menggambarkan bentuk sikap seorang siswa untuk memahami diri dan 

kemampuannya, menemukan sendiri tugas yang harus dilakukan, menentukan 

dalam memilih kemungkinan-kemungkinan dari hasil perbuatannya dan akan 

memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya oleh dirinya sendiri dan 

tidak akan terpengaruh apalagi meminta bantuan kepada orang lain. 

Menurut Fatimah (2006: 141) mandiri atau sering juga disebut berdiri di 

atas kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung 

kepada orang lain, terutama orang tua dan orang-orang disekitarnya serta dapat 

bertanggung jawab atas semua hal yang telah dilakukannya. Sedangkan menurut 

Desmita (2009: 185) kemandirian merupakan suatu sikap otonomi dimana 

seseoarang tidak mudah terpengaruh oleh penilaian, pendapat, dan keyakinan 

orang lain dan dengan otonomi tersebut seseorang diharapkan akan lebih 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan kemandirian merupakan sikap di mana seorang individu mampu 

untuk memahami kemampuannya, sehingga dapat menentukan sendiri dalam 

memilih keputusan, memecahkan masalah dan resiko yang akan dihadapi dengan 

penuh tanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. 

Kemandirian merupakan hal yang diperlukan siswa dalam pemilihan karir. 

Menurut Borchert (2002: 18) pemilhan karir adalah sebuah peluang besar yang 

ada untuk pekerjaan di sepanjang kehidupan, dimana pekerjaan tersebut 

merupakan sebuah kerangka strategi untuk melangkah terhadap tujuan individu. 

Forer dalam Sukardi (2004: 5) menyatakan bahwa pemilihan setiap jabatan adalah 

suatu tindakan ekspresif yang memantulkan motivasi, pengetahuan, kepribadian 
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dan kemampuan seseorang. Seseorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh 

kegembiraan apabila yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, 

kemampuan minatnya, untuk itulah diperlukan pemilihan karir yang tepat 

(Walgito, 2010: 201). 

Menentukan pilihan karir bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, 

karena membutuhkan suatu pertimbangan yang matang dan mantap. Semua orang 

dituntut untuk memiliki kemandirian dalam pemilihan karir, hal tersebut 

dikarenakan karir yang dijalani oleh seseorang bukanlah tanggung jawab orang 

lain melainkan tanggung jawab dirinya sendiri. Berdasarkan teori yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan kemandirian siswa dalam memilih karir 

dapat diartikan sebagai sikap siswa yang tumbuh pada masa perkembangan 

dimana dirinya mampu untuk memahami diri dan kemampuannya agar dapat 

memecahkan dan mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan, jabatan dan 

masa depannya dengan penuh tanggung jawab terhadap karir yang menjadi 

pilihan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bergantung kepada 

orang lain. 

Havighurst dalam Fatimah (2006 : 143) menjelaskan bahwa kemandirian 

memiliki beberapa aspek yaitu diantaranya (1) mampu mengontrol emosi, (2) 

bebas secara emosi dari orang tua, (3) mampu mengatur ekonomi (4), mampu 

mengatasi berbagai masalah, dan (5) mampu berinteraksi dengan orang lain. 

Sedangkan menurut Monks dalam Dachrud (2007: 47) mengemukakan bahwa 

kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan 
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atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri 

tanpa bantuan orang lain. 

Menurut Guay (2005: 77), untuk ciri-ciri kemandirian dalam pemilihan karir 

sendiri memiliki beberapa aspek antara lain: (1) memiliki motivasi tinggi dalam 

memilih karir, (2) memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam 

memilih karirnya, dan (3) memiliki kebebasan emosi ketika memilih karirnya. 

Dengan terpenuhinya ciri-ciri tersebut bisa dikatakan bahwa siswa memiliki 

kemandirian dalam memilih karir. 

Sikap kemandirian dalam memilih karir ini harus dimiliki oleh peserta didik 

sejak dini, karena peserta didik harus mempersiapkan diri untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan karir yang akan dijalani. 

Peserta didik juga harus dapat mengenali dirinya sendiri yang meliputi 

kemampuan, bakat serta minat yang dimiliki. Indikasi kemandirian pemilihan 

karir peserta didik yaitu apabila peserta didik memiliki kemantapan diri yang 

tinggi untuk mencapai suatu tujuan atau target dan mampu mengembangkan diri 

guna menunjang pencapaian tujuannya. Peserta didik yang mandiri dalam 

pemilihan karirnya akan tekun dalam mencapai tujuan dan penuh tanggung jawab 

tanpa meminta bantuan pada orang lain.  

Namun fakta di lapangan menunjukkan terdapat siswa di SMK Negeri 1 

Kedungwuni Pekalongan yang memiliki permasalahan terkait karir dan pekerjaan. 

Hal ini didasarkan pada hasil instrumen AUM yang diberikan kepada siswa kelas 

X TGB 1 oleh guru BK dengan hasil yang menunjukkan siswa memiliki masalah 

yang dominan pada aspek karir dan pekerjaan (KDP) dengan prosentase hingga 
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52% dengan total 234 masalah. Data ini diperkuat dengan wawancara guru BK, 

dari wawancara tersebut diketahui siswa khususnya kelas X TGB 1 memang 

terlihat belum mantap terhadap jurusannya sendiri, guru BK menjelaskan siswa 

belum bisa memantapkan diri dengan jurusannya. Hal ini dikarenakan sewaktu 

mereka memutuskan untuk memasuki SMK jurusan teknik gambar bangunan ada 

yang belum mengetahui informasi apapun mengenai jurusan Teknik Gambar 

Bangunan, ada yang mengikuti temannya, dan ada juga mengikuti perintah orang 

tuanya. Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan guru BK diketahui salah satu 

dampak siswa belum bisa memantapkan diri dengan jurusannya adalah siswa 

menjadi kurang serius dalam belajar sehingga siswa memperoleh nilai yang 

kurang memuaskan pada mata pelajaran kompetensi keahlian teknik gambar 

bangunan.  

Berdasarkan data tersebut peneliti bermaksud menjadikan siswa kelas X 

TGB 1 sebagai responden penelitiannya, hal ini diperkuat oleh pernyataan guru 

BK yang menyatakan bahwa kelas X TGB 1 memerlukan sebuah penanganan 

lebih lanjut khususnya dalam kemandirian pemilihan karir agar siswa semakin 

mantap terhadap pemilihan karirnya sendiri. Selain itu alasan menggunakan kelas 

tersebut adalah karena kelas X merupakan tingkatan awal pada sekolah menengah 

kejuruan dan pada kelas X itulah proses pemantapan terhadap jurusan yang 

dipilih. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan proses pemantapan terhadap 

pilihan karir siswa akan lebih bermanfaat karena sudah diberikan sejak kelas X. 

Berdasarkan fenomena ini menunjukkan siswa tidak memiliki kemandirian 

dalam pemilihan karir, hal ini ditunjukkan dari tidak terpenuhinya indikator 
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kemandirian dalam pemilihan karir yaitu siswa tidak memiliki kemampuan dalam 

mengambil keputusan dan siswa tidak memilki kebebasan emosi. Berdasarkan 

fenomena, diketahui masih terdapat siswa masih belum mampu mengambil 

keputusan sendiri atau masih bergantung pada orang lain sehingga berakibat siswa 

kurang bertanggung jawab atas keputusannya sendiri dan mempengaruhi proses 

belajarnya di sekolah. 

Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, maka dampak dari 

ketidakmandirian dalam memilih karir akan berakibat siswa tidak mampu di 

dalam belajar dan berlatih dalam membuat rencana, tidak mampu memilih 

alterrnatif keputusan, tidak mampu membuat keputusan, bertindak tidak sesuai 

dengan keputusannya sendiri serta tidak dapat bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dilakukannya. Dalam hal ini menggambarkan bentuk sikap dimana 

seorang siswa tidak mampu memahami diri, tidak mampu memahami 

kemampuannya, tidak dapat menemukan sendiri apa yang dilakukan, tidak dapat 

menentukan dalam kemungkinan-kemungkinan dari hasil perbuatannya dan tidak 

dapat memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya serta akan terpengaruh dan 

bergantung kepada orang lain.  

Berdasarkan hasil AUM yang diberikan kepada siswa ada bidang yang 

paling sering dipilih siswa sebagai masalahnya, yaitu permasalahan dalam bidang 

karir, dari hasil tersebut diketahui bahwa siswa memerlukan pemahaman terkait 

dengan bidang karir. Salah satu topik dalam bidang karir yang dipilih peneliti 

adalah informasi tentang dunia kerja karena sesuai dengan karakteristik SMK 
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yang akan langsung terjun ke dunia kerja. Pemahaman mengenai dunia kerja ini 

dapat dikembangkan melalui layanan informasi oleh guru pembimbing. 

Menurut Prayitno (2004: 259) layanan informasi bermaksud memberikan 

pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal 

yang diperlukan untuk menjalani tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah 

suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi 

itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam 

bimbingan dan konseling. Sedangkan Sukardi dan Kusmawati (2008: 61) 

mengatakan layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan 

peserta didik menerima dan memahami informasi (seperti informasi pendidikan 

dan informasi jabatan) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan. Penyajian informasi itu dimaksudkan untuk memberikan 

wawasan kepada para siswa sehingga ia dapat menggunakan informasi itu baik 

untuk mencegah atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih layanan informasi untuk 

meningkatkan kemandirian dalam memilih karir karena dalam teori trait and 

factor, pengetahuan/informasi tentang diri sendiri maupun tentang informasi 

jabatan digunakan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Pengetahuan 

yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang 

perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri daripada mengikuti 

sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan 

hidupnya. Seseorang dapat menemukan jabatan yang cocok baginya dengan cara 



8 
 

 
 

mengkorelasikan kemampuan, potensi, dan wujud minat yang dimilikinya dengan 

kualitas-kualitas yang secara obyektif dituntut bila akan memegang jabatan 

tertentu. Orang-orang yang mempunyai informasi tentang lingkungan jabatan 

yang lebih banyak, dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih tepat jika 

dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai informasi sedikit. Dengan 

layanan informasi diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman 

terhadap siswa dalam mengarahkan dirinya sendiri sehingga mampu mengambil 

keputusan dan mandiri dalam memilih karir yang sesuai dengan keadaan diri dan 

harapan siswa. Dengan menekuni karir yang disesuaikan dengan kemampuan diri 

maka dalam menjalaninnya siswa akan merasa ringan, tanpa beban dan 

bertanggung jawab terhadap masa depan karirnya. 

Berdasarkan hasil analisis AUM diketahui bahwa siswa memerlukan 

informasi atau pengetahuan tentang “dunia kerja”. Menurut Winkel dan Hastuti 

(2007: 319) informasi tentang dunia kerja yaitu informasi yang mencakup semua 

data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat (fields occupation), 

mengenai gradasi posisi dalam lingkup suatu jabatan (level of occupation), 

mengenai persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistem klasifikasi 

jabatan, dan mengenai prospek masa depan berkaitan dengan kebutuhan riil 

masyarakat akan jenis/corak pekerjaan tertentu. 

Pemilihan karir juga dipengaruhi oleh informasi tentang dunia kerja. 

Menurut pandangan Hoppock dalam Winkel dan Hastuti (2007: 318) informasi 

dunia kerja yang diberikan kepada siswa dapat membantu anak untuk sekadar 

mengenal alternatif-alternatif yang ada dan variasi kondisi yang berlaku, untuk 
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menyelidiki semua kemungkinan dalam pilihan, tindakan dan bentuk penyesuaian 

diri, untuk memantapkan keputusan yang sedikit banyak sudah diambil, untuk 

mengecek ketelitian dan kesesuaian pengetahuan yang sudah, untuk mendapat 

tilikan terhadap rencana, gagasan dan keinginan yang kurang realistis dan kurang 

sesuai kenyataan lingkungan hidup, dan untuk dihubungkan dengan data tentang 

diri sendiri supaya dapat diambil keputusan yang mantap. 

Informasi dunia kerja yang diperoleh siswa diharapkan dapat menjadi 

gambaran dalam melihat dan menghadapi peluang-peluang kerja yang ada. Dalam 

informasi dunia kerja terdapat klasifikasi jabatan berbagai bidang 

pekerjaan/profesi yang dapat dimanfaatkan siswa sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan. Persyaratan tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melihat kemampuan diri sendiri.  

Informasi dunia kerja dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik yang 

diperoleh dari sekolah melalui bimbingan karir maupun dari luar sekolah yang 

dapat memberikan persepsi dan gambaran mengenai keadaan di dunia kerja. 

Kurangnya informasi dunia kerja membuat siswa tidak banyak mengetahui 

tentang keadaan dunia kerja saat ini. Bagi siswa SMK memiliki informasi dunia 

kerja yang banyak akan memudahkan untuk mengetahui tentang keadaan dunia 

kerja serta hal yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki kerja.  

Bisa dikatakan layanan informasi tentang dunia kerja dapat mendorong 

siswa untuk memantapkan diri dalam pilihan karirnya sehingga keputusan yang 

dihasilkan dapat dilakukan dengan serius dan penuh tanggung jawab, sehingga 

dengan terpenuhinya indikator kemandirian dalam pemilihan karir diharapkan 
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layanan informasi tentang dunia kerja dapat berpengaruh terhadap kemandrian 

siswa dalam memilih karir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah utama sebagai 

berikut adalah “Apakah ada pengaruh layanan informasi tentang dunia kerja 

terhadap kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X TGB SMK Negeri 

1 Kedungwuni?” 

Berdasarkan rumusan masalah utama dapat diturunkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana tingkat kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X 

TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni sebelum diberikan layanan informasi 

tentang dunia kerja? 

1.2.2 Bagaimana tingkat kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X 

TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni sesudah diberikan layanan informasi 

tentang dunia kerja? 

1.2.3 Adakah perbedaan tingkat kemandirian dalam memilih karir pada siswa 

kelas X TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni sebelum dan sesudah diberikan 

layanan informasi tentang dunia kerja? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh 

layanan informasi tentang dunia kerja terhadap kemandirian dalam memilih karir 

pada siswa kelas X TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni. 

Berdasarkan tujuan penelitian utama, dapat diturunkan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

(1) Mengetahui tingkat kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X 

TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni sebelum diberikan layanan informasi 

tentang dunia kerja. 

(2) Mengetahui tingkat kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X 

TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni sesudah diberikan layanan informasi 

tentang dunia kerja. 

(3) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tingkat kemandirian dalam 

memilih karir pada siswa kelas X TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni 

sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi tentang dunia kerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, 

dan masukan terkait dengan meningkatkan kemandirian siswa dalam memilih 

karir serta dapat  memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis untuk 

mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Bimbingan 

dan Konseling guna peningkatkan layanan Bimbingan dan Konseling di lapangan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Bagi Konselor 

Diharapkan dengan adanya penelitan ini dapat menambah 

pengetahuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi guru 

pembimbing/konselor dalam melaksanakan layanan informasi tentang dunia 

kerja untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam memilih karir di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

(2) Bagi Sekolah 

Diharapkan dengan diadakannnya penelitian ini sehingga hasilnya 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pemberian layanan 

bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam 

memilih karir dan juga dalam pelaksanaan layanan informasi terkait materi 

informasi dunia kerja di sekolah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang 

bertujuan untuk mempermudah menelaah skripsi. Sistematika dalam penulisan 

skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1.5.1 Bagian Awal 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar lampiran. 
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1.5.2 Bagian Isi 

Bab 1 Pendahuluan berisi tentanng latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

Bab 2 Tinjauan Pustaka. Berisi tentang landasan teoritis yang menunjang 

penelitian meliputi, penelitian terdahulu, definisi teori trai and factor, implikasi 

Teori Trait and Factor dalam Layanan Bimbingan dan Konseling, pengertian 

kemandirian, pengertian pemilihan karir, pengertian kemandirian dalam memilih 

karir ciri-ciri kemandirian dalam memilih karir, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian, pengertian layanan informasi, tujuan layanan 

informasi, metode layanan informasi, operasionalisasi layanan informasi, materi 

layanan informasi bidang karir, layanan informasi tentang dunia kerja, upaya 

meningkatkan kemandirian siswa dalam memilih karir melalui layanan 

informasi, pengertian informasi dunia kerja, sumber informasi dunia kerja, profil 

jurusan teknik gambar bangunan dan,  jenis-jenis profesi kompetensi teknik 

gambar bangunan, pengaruh layanan informasi tentang dunia kerja terhadap 

kemandirian siswa dalam pemilihan karir, dan hipotesis. 

Bab 3 Metode Penelitian meliputi,  jenis penelitian, desain penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, hasil pengujian instrumen dan 

teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini disajikan hasil 

penelitian yang meliputi hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan 

penelitian. 
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Bab 5 Penutup berisi tentang penyajian hasil simpulan dan saran sebagai 

implikasi dari hasil penelitian. 

1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung penelitian ini. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

 

Dalam kajian teori akan diuraikan penelitian terdahulu yang dapat 

mendukung penelitian dan teori-teori yang melandasi penelitian ini. Teori-teori 

tersebut antara lain teori tentang kemandirian siswa dalam memilih karir, layanan 

informasi dan informasi dunia kerja. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum diuraikan teori yang berkaitan dengan penelitian yangakan  

dilakukan, terlebih dahulu dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang relevan 

dan berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah 

Penelitian yang dilakukan oleh Amani (2013: 192) dalam International Journal of 

Learning & Development, penelitian ini menyimpulkan bahwa motif yang 

mempengaruhi pilihan program studi mahasiswa  adalah kepentingan diri sendiri 

(31%) diikuti oleh mudah mendapat pekerjaan (17%) dan terakhir adalah 

pengaruh dari orang tua (14%). Penelitian ini lebih lanjut mengeksplorasi 

hubungan antara pengetahuan pekerjaan dan niat pilihan karir. Dalam penelitian 

mengungkapkan hubungan positif antara pengetahuan kerja dan niat pilihan karir.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Kunnen (2013: 5) dalam Education 

Research International. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

bimbingan pemilihan karir ini memberi pengaruh kepada pribadi individu yang 
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menjalankan program ini terkait dengan pengembangan keterampilan dalam 

bidang eksplorasi karirnya, misalnya peningkatan dalam kualitas memperoleh 

informasi pekerjaan atau jabatan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ramli (2013: 14) dalam jurnal 

kependidikan Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

melalui layanan informasi yang diberikan kepada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dapat meningkatkan kematangan karir. 

Penelitian ini berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun 

perencanaan karir, mengeksplorasi karir, memahami pengetahuan mengenai 

penyusunan keputusan karir, pengetahuan (informasi) tentang dunia kerja, 

pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai, merealisasikan 

keputusan karir dan orientasi karir. Hasil ini dilihat pada pre-test diperoleh skor 

tertinggi 200 dan skor terendah 153. Sedangkan skor rata-rata diperoleh sebesar 

177,83 dan standar deviasi sebesar 13,007. Dan pada post-test diperoleh skor 

tertinggi 280 dan skor terendah 240. Sedangkan skor rata-rata diperoleh sebesar 

258,167 dan standar deviasi sebesar 10,57. Berdasarkan pre-test dan post-test 

besarnya pengaruh layanan informasi terhadap kematangan karir siswa yaitu 25%. 

Sedangkan 75% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor pendidikan dan 

lingkungan sosial.  

Selanjutnya penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wulandari (2015: 7) 

dalam jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri. Simpulan dari penelitian ini 

yaitu adanya hubungan positif antara bimbingan karir dengan arah Pemilihan 

Karir siswa di kelas VIII di SMP Negeri 4 Tulungagung . Hubungan signifikan 



17 
 

 
 

positif antara kedua variabel tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 

0,304 yang berarti semakin tinggi tingkat bimbingan karir maka semakin 

menjurus arah Pemilihan Karir siswa. Dalam prosentasi, pengaruh variabel X 

(pembimbingan karir) terhadap variabel Y (arah Pemilihan Karir) sebesar sebesar 

9,24%, sedangkan yang 90,76% ditentukan oleh variabel lain. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang 

dunia kerja mempengaruhi siswa dalam pemahaman terhadap karir yang 

dipilihnya. Pengetahuan yang dimaksud adalah suatu informasi terkait dengan 

dunia kerja yang dikemas dalam bentuk layanan informasi. Informasi dunia kerja 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan karir, selain itu 

dengan layanan informasi dalam bimbingan konseling juga memberikan 

keterampilan untuk mencari dan mengolah informasi terkait dunia kerja sehingga 

dapat mempengaruhi kemandirian siswa dalam pemilihan karirnya. Penggunaan 

layanan informasi tentang dunia kerja diharapkan mampu meningkatkan 

kemandirian siswa dalam pemilihan karir. Diperolehnya informasi tentang dunia 

kerja ini diharapkan siswa semakin bebas dan mantap dalam memilih karirnya 

sehingga siswa akan bertanggung jawab atas pilihannya. 

 

2.2 Teori Trait and Factor 

Untuk mendapatkan kajian teori secara mendalam tentang teori trait and 

factor, maka konsep yang dibahas antara lain: (1) definisi trait and factor, dan (2) 

asumsi teori trait and factor. 

 



18 
 

 
 

2.2.1 Definisi Trait and Factor 

Menurut Winkel dan Hastuti (2007: 409) teori trait and factor adalah 

pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan 

dengan mengidentifikasikan sejumlah ciri, sejauh tampak dari hasil testing 

psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Corak pada 

teori ini menekankan pada pemahaman diri melalui testing psikologis dan 

penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem yang dihadapi, 

terutama menyangkut pilihan program studi/bidang pekerjaan. 

Parsons dalam Winkel dan Hastuti (2007: 408) menunjukkan tiga langkah 

dalam  yang harus diikuti dalam memilih suatu pekerjaan yang sesuai, yaitu: (1) 

pemahaman diri yang jelas mengenai kemampuan otak, bakat, minat, berbagai 

kelemahan dan kelebihan, serta ciri-ciri yang lain. (2) pengetahuan tentang 

keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi supaya dapat mencapai sukses 

dalam berbagai bidang pekerjaan, serta tentang balas jasa dan kesempatan untuk 

maju dalam semua bidang pekerjaan itu. (3) berpikir secara rasional mengenai 

hubungan mengenai antara kedua kelompok fakta di atas (1 dan 2). 

Langkah yang pertama menggunakan analisis diri, langkah yang kedua 

memanfaatkan informasi jabatan (vocational information), langkah yang ketiga 

menerapkan kemampuan untuk berpikir secara rasional guna menemukan 

kecocokan antara ciri-ciri kepribadian, yang mempunyai relevansi terhadap 

kesuksesan atau kegagalan dalam suatu pekerjaan/jabatan dengan tuntutan 

kualifikasi dan kesempatan yang terkandung dalam suatu pekerjaan/jabatan, 

dengan tuntutan kualifikasi dan kesempatan yang terkandung dalam suatu 
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pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian, individu bukan bukannya mencari 

pekerjaan demi asal punya pekerjaan (the hunt of a job), melainkan memilih 

secara sadar suatu pekerjaan yang berfungsi sebagai jabatan (the choice of a 

vocation). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan teori trait and factor 

berpandangan bahwa individu memiliki pola dan minat yang dapat diketahui 

melalui testing, dapat juga diselidiki kualitas-kualitas apa yang dituntut dalam 

berbagai bidang pekerjaan. Seseorang dapat menemukan jabatan yang cocok 

baginya dengan cara mengkorelasikan kemampuan, potensi, dan wujud minat 

yang dimilikinya dengan kualitas-kualitas yang secara obyektif dituntut bila akan 

memegang jabatan tertentu. Maka, pandangan ini terutama menyoroti bagaimana 

seseorang akan membuat pilihan karir (vocational choice). 

2.2.2 Implikasi Teori Trait and Factor dalam Layanan Bimbingan dan 

Konseling 

Kekurangan pengalaman hidup dan dan kesulitan dalam mengambil 

keputusan kerap muncul pada diri siswa, sehingga mendorong konselor untuk 

melakukan suatu layanan dengan menerapkan pendekatan trait and factor 

khususnya pada permasalahan terkait dengan pilihan karir. Dalam hal ini dapat 

diterapkan pendekatan trait and factor yaitu sebagai berikut: (1) konseli dibantu 

untuk mengumpulkan dan mengolah data tentang diri sendiri (data psikologis); 

serta data tentang lingkungan hidup yang meliputi data dan fakta konkret tentang 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bidang studi dan/ 

jabatan yang sedang ditinjau (data sosial). Data dan fakta itu dikaitkan satu sama 

lain sehingga menghasilkan sejumlah alternatif atau kemungkinan yang kemudian 
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dipertimbangkan pro dan kontranya. Akhirnya, dipilih alternatif yang paling 

masuk akal, paling bijaksana dan realistis. 

 

2.3 Kemandirian Siswa dalam Memilih Karir 

Untuk mendapatkan kajian teori secara mendalam tentang kemandirian 

siswa dalam memilih karir, maka konsep yang dibahas antara lain: (1) pengertian 

kemandirian, (2) pengertian pemilihan Karir, (3) pengertian kemandirian siswa 

dalam memilih karir (4) ciri-ciri kemandirian siswa dalam memilih karir, dan (5) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. 

2.3.1 Pengertian Kemandirian 

Menjadi pribadi yang mandiri adalah salah satu tugas perkembangan pada 

masa remaja. Selama masa remaja, anak akan meninggalkan ketegantungan yang 

menjadi karakteristik masa kanak-kanak dan menuju ke masa dewasa. 

Menurut Ali dan Asrori (2005: 110) individu yang mandiri adalah yang 

berani mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala konsekuensi 

dari tindakannya.. Havighurst dalam Fatimah (2006 : 143) menjelaskan bahwa 

kemandirian memiliki beberapa aspek yaitu diantaranya (1) mampu mengontrol 

emosi, (2) bebas secara emosi dari orang tua, (3) mampu mengatur ekonomi (4), 

mampu mengatasi berbagai masalah, dan (5) mampu berinteraksi dengan orang 

lain. Sedangkan menurut Monks dalam Dachrud (2007: 47) mengemukakan 

bahwa kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi 

hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan 

sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. 
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Selanjutnya Fatimah (2006: 141) menjelaskan mandiri atau sering juga 

disebut berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak 

bergantung kepada orang lain, terutama orang tua dan orang-orang disekitarnya 

serta dapat bertanggung jawab atas semua hal yang telah dilakukannya. Senada 

dengan Fatimah menurut Desmita (2009: 185) kemandirian merupakan suatu 

sikap otonomi dimana seseorang tidak mudah terpengaruh oleh penilaian, 

pendapat, dan keyakinan orang lain dan dengan otonomi tersebut seseorang 

diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut dapat disimpulkan 

kemandirian merupakan sikap di mana seorang individu mampu untuk memahami 

kemampuannya, sehingga dapat menentukan sendiri dalam memilih keputusan, 

memecahkan masalah dan resiko yang akan dihadapi dengan penuh tanggung 

jawab tanpa bergantung kepada orang lain. 

Berdasarkan teori yang dijelaskan, peneliti menyimpulkan ciri-ciri 

kemandirian meliputi beberapa aspek, yaitu: (1) mampu mengontrol emosi, (2) 

bebas secara emosi dari orangtua, (3) mengetahui kemampuan sosial ekonomi 

keluarga, (4) keberanian dalam mengambil keputusan (5) mampu mengatasi 

berbagai berbagai masalah yang dihadapi, (6) adanya rasa percaya diri atas 

kemampuan sendiri, (7) mampu mengadakan interaksi dengan orang lain, dan (8) 

mampu berinisiatif. 

Selama masa remaja, tuntutan terhadap kemandirian ini sangat besar dan 

jika tidak direspons secara tepat bisa saja menimbulkan dampak yang tidak 

menguntungkan bagi perkembangann psikologis sang remaja di masa depan. 
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Memperoleh kebebasan (mandiri) merupakan suatu tugas bagi remaja. Dengan 

kemandirian tersebut, remaja harus belajar dan berlatih dalam membuat rencana, 

memilih alternatif, membuat keputusan, bertindak sesuai dengan keputusannya 

sendiri serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Dengan 

demikian, ia akan berangsur-angsur melepaskan diri dari kebergantungan kepada 

orangtua atau orang dewasa lainnya dalam banyak hal. 

2.3.2 Pengertian Pemilihan Karir 

Menurut Borchert (2002: 18) pemilhan karir adalah sebuah peluang besar 

yang ada untuk pekerjaan di sepanjang kehidupan, dimana pekerjaan tersebut 

merupakan sebuah kerangka strategi untuk melangkah terhadap tujuan individu. 

Forer dalam Sukardi (2004: 5) menyatakan bahwa pemilihan setiap jabatan adalah 

suatu tindakan ekspresif yang memantulkan motivasi, pengetahuan, kepribadian 

dan kemampuan seseorang. Jabatan menggambarkan suatu pandangan hidup, 

suatu lingkungan daripada menetapkan fungsi-fungsi atau keterampilan kerja 

secara terpisah.  

Lapangan pekerjaan, pendidikan, dan usaha sosial merupakan pencarian 

untuk tujuan kepuasan individu, ekonomi dan tujuan pendidikan. Seseorang akan 

bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan apabila yang dikerjakan itu 

memang sesuai dengan keadaan dirinya, kemampuan minatnya, untuk itulah 

diperlukan pemilihan karir yang tepat (Walgito, 2010: 201). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan pemilihan karir 

merupakan suatu proses pengambilan keputusan terkait jabatan dan masa depan 
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yang berlangsung sepanjang hayat berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan 

hidupnya dan perkembangan dunia kerja.  

2.3.3 Pengertian Kemandirian dalam Memilih Karir 

Kemandirian merupakan sikap seseorang untuk tidak bergantung ataupun 

terpengaruh kepada orang lain dalam mengambil suatu keputusan maupun 

tindakan dan mampu bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari keputusan 

atau tindakannya. Pemilihan karir merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan terkait jabatan yang berlangsung sepanjang hayat berdasarkan penilaian 

terhadap kebutuhan hidupnya dan perkembangan dunia kerja.  

Dari kedua pengertian tersebut peneliti menyimpulkan kemandirian siswa 

dalam memilih karir dapat diartikan sebagai sikap siswa yang tumbuh pada masa 

perkembangan dimana dirinya mampu untuk memahami diri dan kemampuannya 

agar dapat memecahkan dan mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan, 

jabatan dan masa depannya dengan penuh tanggung jawab terhadap karir yang 

menjadi pilihan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bergantung 

kepada orang lain. 

Seiring dengan terbentuknya kemandirian, seseorang juga menentukan 

pilihan karirnya. Untuk dapat menentukan pilihan karirnya secara tepat 

membutuhkan waktu yang panjang agar pilihan karirnya tersebut sesuai dengan 

apa yang diharapkan individu. Memiliki pola perilaku mandiri dalam memilih 

karir tidak menjadikan seseorang bingung dengan banyaknya pilihan karir yang 

ada. 
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2.3.4 Ciri-Ciri Kemandirian dalam Memilih Karir 

Kemandirian dalam memilih karir menurut Gea dkk. (2005: 192) memiliki 

beberapa ciri antara lain: 

(1) Percaya diri 

Meyakini pada kemampuan dan penilaian (judgement) diri sendiri dalam 

melakukan tugas memilih karir. Hal ini termasuk kepercayaan atas 

kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menentang dan 

kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya; 

(2) Mampu bekerja sendiri 

Usaha sekuat tenaga yang dilakukan secara mandiri sesuatu yang 

membanggakan atas kesungguhan keahlian yang dimilikinya; 

(3) Menguasai keahlian 

Mempunyai keterampilan sesuai dengan potensi yang sangat diharapkan 

pada lingkungan kerja nantinya; 

(4) Menghargai waktu 

Kemampuan mengatur jadwal sehari-hari yang diprioritaskan dalam 

kegiatan yang bermanfaat secara efisien 

(5) Tanggung jawab 

Segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilakukan oleh seseorang dalam 

melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi pilihannya. 

Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan 

mandiri jika mampu percaya diri dalam memilih karirnya, dapat bekerja sendiri 

dalam meraih karirnya, menguasai keahlian dari keterampilan yang sesuai dengan 
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karirnya, dapat menghargai waktu sebaik-baiknya dengan kegiatan positif, dan 

bertanggung jawab atas pilihan karirnya kelak. 

Menurut Guay (2005: 77) dalam Journal of Career Assesment kemandirian 

dalam memilih karir ditandai dengan beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut: 

(1) Memiliki motivasi yang tinggi 

Motivasi mampu membuat siswa menjadi lebih proaktif dan pendorong 

semangat dalam mengejar karir dan membantu menemukan karir yang tepat 

baginya. Selain itu dengan memiliki motivasi yang tinggi juga akan memicu 

munculnya tanggung jawab pada diri siswa terkait karir yang kan dipilihnya 

serta membuat siswa menjadi pantang menyerah dalam mengejar karirnya. 

(2) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan 

Pengambilan keputusan terkait karir harus diiringi dengan perencanaan yang 

matang, oleh sebab itu siswa dianjurkan untuk mengetahui cara 

merencanakan karir dengan baik. Kemampuan dalam mengambil keputusan 

ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh siswa atas 

dirinya dan pilihan-pilihan karir yang ada didepannya, oleh karena itu siswa 

harus memahami dirinya dengan sangat baik dilengkapi dengan pemahaman 

tentang berbagai pilihan karir yang ada. Pemahaman terhadap diri sendiri 

dan pilihan karir tersebut dapat memunculkan keyakinan dalam memilih 

karir.  

(3) Memiliki kebebasan emosi 

Kontrol emosi diri sendiri dan tidak adanya tekanan emosional dari orang 

lain akan memuncukan kemandirian dalam memilih dan mengambil 
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keputusan karir. Pada hakikatnya siswa sendiri yang mengetahui 

kemampuan dirinya sendiri sehingga seharusnya siswa tidak perlu 

terpengaruh oleh orang lain dalam pemilihan karirnya. Meskipun tidak 

terpengaruh orang lain, tetapi siswa sebagai individu yang masih memiliki 

banyak celah informasi, maka siswa juga harus terbuka terhadap masukan 

orang lain. selain itu terkait emosi, dalam pemilihan karir siswa diharapkan 

untuk selalu berpikiran positif agar siswa terhindar dari rasa kecewa yang 

mendalam. 

Menurut Tohirin (2008: 91) siswa yang memiliki kemandirian dalam 

memilih karir  diketahui memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) mengenal dirinya 

sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya, (2) menerima diri sendiri dan 

lingkungan secara positif, (3) mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri, 

(4) mengarahkan dirinya sesuai dengan keputusannya itu, dan (5) mewujudkan 

diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat dan kemampuanyang dimiliki. 

Dari beberapa pandangan yang ada, peneliti menggunakan satu pendapat 

untuk digunakan sebagai acuan yaitu pendapat dari Guay yang menjelaskan 

bahwa ciri-ciri kemandirian dalam pemilihan karir memiliki beberapa aspek 

antara lain: (1) memiliki motivasi tinggi dalam memilih karir, (2) memiliki 

kemampuan untuk mengambil keputusan dalam memilih karirnya, dan (3) 

memiliki kebebasan emosi ketika memilih karirnya. Dengan terpenuhinya ciri-ciri 

tersebut bisa dikatakan bahwa siswa memiliki kemandirian dalam memilih karir. 
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2.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian ada beberapa aspek, peneliti 

membagi aspek tersebut ke dalam dua bagian yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal, yaitu sebagai berikut: 

2.3.5.1 Faktor Internal 

(1) Usia  

Diharapkan dengan bertambahnya usia akan bertambah pula kemampuan 

anak untuk berfikir secara objektif, tidak mudah dipengaruhi, berani 

mengambil keputusan sendiri, tumbuh rasa percaya diri, tidak bergantung 

pada orang lain sehingga kemandirian akan berkembang dengan baik. 

(Fatimah, 2006: 144) 

Pada tingkatan SMA sederajat, siswa rata-rata berusia 16-18 tahun. 

Pengalaman dan informasi yang diperleh pada saat sekolah pada tingkatan 

sebelumnya menjadikan kemampuan dalam berifikir semakin baik. Dalam 

hal ini informasi terkait dengan karir yang diperoleh semakin bertambah. 

Semakin matang usia seseorang pemikiran-pemikiran dalam memilih 

karirnya semakin matang berkat pengalaman dan pengetahuannya. 

(2) Jenis Kelamin 

Keinginan untuk berdiri sendiri merupakan kecenderungan yang ada pada 

setiap remaja. Anak perempuan terdapat dorongan untuk melepaskan diri 

dari ketergantungan pada orang tua, tetapi dengan status gadis mereka 

dituntut untuk bersifat pasif, berbeda dengan anak laki-laki yang agresif dan 



28 
 

 
 

ekspansif, akibatnya anak perempuan berada lebih lama dalam 

ketergantungan daripada laki-laki. 

Dengan tuntutan yang ada menjadikan laki-laki memiliki tanggung jawab 

lebih besar daripada perempuan dalam mencari pekerjaan sehingga pilihan 

karir yang mereka ambil semakin jelas. 

(3) Intelegensi 

Anak yang cerdas akan memilih metode yang praktis dan tepat dalam 

memecahkan masalah, sehingga akan cepat dapat mengambil keputusan 

untuk bertindak, hal ini menunjukkan adanya kemandirian dalam 

menghadapi masalah yang harus diselesaikan. Dapat dikatakan bahwa 

apabila seseorang mempunyai intelegensi yang baik atau tinggi lebih 

mampu menyelesaikan masalah dibanding dengan seseorang yang 

berintelegensi rendah. 

Begitu pula dalam memilih karir, siswa yang cerdas memiliki banyak 

pertimbangan. Mereka akan memikirkan berbagai dampak yang terjadi 

sebelum menentukan pilihannya. 

2.3.5.2 Faktor Eksternal 

(1) Pengetahuan 

Dalam pengembangan kemandirian, munculnya kemandirian seorang 

individu salah satunya dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya 

terhadap suatu hal, semakin banyak pengetahuan/informasi individu 

terhadap suatu hal maka semakin besar pula peluang individu itu untuk 

melakukan hal apapun secara mandiri. Terkait dengan pengembangan 
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kemandirian, menurut Tohirin (2008: 148) pemahaman dan penguasaan 

individu terhadap informasi yang diperlukannya akan memungkinkan 

individu untuk: (1) mampu memahami dan menerima diri dan 

lingkungannya secara objektif, positif dan dinamis, (2) mengambil 

keputusan, (3) mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna 

sesuai dengan keputusan yang diambil, dan (4) mengaktualisasikan secara 

terintegrasi.  

Sama halnya dengan memilih karir, dengan memiliki pengetahuan/informasi 

yang terkait dengan karir, salah satunya yaitu informasi dunia kerja, dengan 

memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja  yang cukup baik, maka dapat 

memperbesar peluang seorang individu untuk tidak bergantung dengan 

orang lain dalam memilih karir, karena sudah bisa memilih secara mandiri. 

(2) Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga 

Peran orang tua sangatlah besar dalam memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, belajar 

mengambil inisiatif, mengambil keputusan mengenai apa yang ingin 

dilakukan dan belajar mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. 

Dengan demikian, anak akan dapat mengalami perubahan dari keadaan yang 

sepenuhnya bergantung pada orang tua menjadi mandiri. (Fatimah, 2006: 

142) 

Pendidikan yang pertama dan utama ada pada lingkungan keluarga. Orang 

tua yang selalu mengajarkan anaknya untuk bersikap mandiri akan 

membantu anak dalam menentukan sikap begitu juga dalam memilih karir. 
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Namun pilihan karir antara orang tua dan anak terkadang berbeda, hal ini 

pastinya akan menimbulkan konflik. Menurut Fatimah (2006: 146) konflik 

remaja akan mempengaruhi remaja dalam usahanya untuk mandiri, sehingga 

sering menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan 

sekitarnya, sehingga alangkah lebih baik apabila orangtua selalu mendukung 

pilihan anak dalam hal apapun namun tetap melakukan pengawasan. 

(3) Teman Sebaya 

Interaksi dengan teman sebaya di lingkungan sekitar juga berpengaruh 

terhadap kemandirian seseorang, seperti halnya pengaruh teman sebaya di 

sekolah. Remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan teman-

teman sebaya sebagai kelompok, maka pengaruh teman-teman sebaya pada 

sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku lebih besar daripada 

pengaruh keluarga. 

Dengan memiliki kemandirian, meskipun siswa berinteraksi dengan teman 

sebaya yang memiliki karakteristik berbeda, siswa tidak akan mudah 

terpengaruh begitu pula dalam memilih karirnya. Perilaku, tindakan maupun 

ucapan baik dari positif maupun negatif yang mereka temui hanya akan 

dijadikan sebagai bahan pengalaman dalam memilih karirnya. 

(4) Masyarakat 

Dalam mencapai keinginannya untuk mandiri, sering remaja mengalami 

hambatan-hambatan yang disebabkan masih adanya kebutuhan untuk tetap 

tergantung pada orang lain. Adanya kemampuan seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosial lingkungan serta kemampuannya 
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dalam melakukan penyesuaian diri dengan baik akan membuat anak 

bertanggung jawab, mempunyai perasaan aman dan mampu menyelesaikan 

segala permasalahan yang dihadapi dengan tidak mudah putus asa, hal ini 

anak akan cenderung untuk mandiri. 

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang yang banyak memperoleh 

pelajaran. Seseorang yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan 

yang telah dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai 

gagasan. Dalam hal ini siswa memperoleh berbagai informasi terkait karir 

melalui berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Berdasarkan 

pemahaman tentang informasi terkait karir yang diperoleh, siswa akan 

mampu memilih karinya. 

 

2.4 Layanan Informasi 

Untuk mendapatkan kajian teori secara mendalam layanan informasi, maka 

konsep yang dibahas antara lain: (1) pengertian layanan informasi, (2) tujuan 

layanan informasi, (3) metode layanan informasi, (4) operasionalisasi layanan 

informasi, (5) materi layanan informasi bidang karir (6) layanan informasi tentang 

dunia kerja, dan (7) upaya meningkatkan kemandirian siswa dalam memilih karir 

melalui layanan informasi. 

2.4.1 Pengertian Layanan Informasi 

Menurut Prayitno dan Amti (2004: 259) layanan informasi bermaksud 

memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang 
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berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas atau kegiatan, atau untuk 

menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. 

Menurut Winkel dan Hastuti (2007: 317) ada tiga alasan pokok mengapa 

layanan informasi merupakan usaha vital dalam keseluruhan program bimbingan 

yang terencana dan terorganisasi. Pertama, siswa membutuhkan informasi yang 

relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan 

lanjutan sebagai persiapan untuk memangku suatu jabatan di masyarakat. Dengan 

memiliki pengetahuan yang tepat mungkinlah bahwa jumlah pilhan yang mereka 

pertimbangkan bertambah. Kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu 

siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan 

penyesuaian diri daripada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa 

memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan hidupnya. Informasi yang relevan 

dapat membebaskan siswa dari keterikatan pada pola berpikir yang kaku, dan 

sekaligus memperluas cakrawala pandangannya. Ketiga, informasi yang sesuai 

dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil, 

serta hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman. 

Layanan informasi merupakan proses bantuan yang diberikan kepada siswa 

tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang penting bagi mereka, baik 

melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media cetak 

maupun elektronik, seperti: buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet 

(Depdiknas, 2007: 224). Menurut pendapat Sukardi dan Kusmawati (2008: 57) 

pelayanan informasi merupakan pelayanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan konseli memahami suatu hal yang diperlukan konseli. Layanan 
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informasi merupakan salah satu layanan yang memfokuskan pada pemberian 

informasi kepada peserta didik agar memahami diri dan lingkungannya (Sugiyo, 

2011: 19). 

Pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk dapat berpikir 

lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri dari 

pada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan  

dalam lingkungan hidupnya. Informasi bagi individu semakin penting mengingat 

kegunaan informasi sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, 

sebagai pertimbangan bagian arah pengembangan diri, dan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Kegunaan yang dimaksud terkait pula dengan adanya 

berbagai kesempatan di masyarakat sekitar, masyarakat yang lebih kuat, maupun 

masyarakat global. Tanpa informasi yang cukup maka informasi tidak akan 

mampu mengisi kesempatan yang ada itu.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian layanan informasi adalah memberikan pemahaman kepada individu-

individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk 

menjalani tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau 

rencana yang dikehendaki. 

2.4.2 Tujuan Layanan Informasi 

Winkel dan  Hastuti ( 2007: 316) menjelaskan bahwa layanan informasi 

diadakan untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta 

di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang perkembangan 

pribadi-sosial, supaya mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih 
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mampu mengatur dan merencanakan hidupnya sendiri. Pemahaman yang 

diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam 

meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, 

menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan. Selain itu, 

apabila merujuk kepada fungsi pemahaman, layanan informasi bertujuan agar 

individu memahami informasi dengan segala seluk-beluknya sebagai isi layanan. 

Penguasaan informasi tersebut digunakan untuk memecahkan masalah (apabila 

peserta tersebut mengalaminya), untuk mencegah timbulnya masalah, untuk 

mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan 

peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengkatualisasikan hak-haknya.  

Selanjutnya menurut Sukardi dan Kusmawati (2008: 57) tujuan layanan 

informasi ditunjukkan untuk memberikan pemahaman dan penyesuaian diri 

terhadap hal baru yang perlu diketahui. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan informasi adalah untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang suatu hal yang perlu diketahui untuk dapat 

mengatur dan merencanakan perkembangan diri secara optimal. Sehingga tujuan 

pemberian informasi bukan hanya supaya siswa membekali dirinya dengan 

pengetahuan dan pemahaman untuk saat ini saja, melainkan pula supaya mereka 

menguasai cara agar memperbarui serta merevisi bekal pengetahuan di kemudian 

hari. 
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2.4.3 Metode Layanan Informasi 

Disamping konselor dituntut untuk banyak memahami berbagai informasi 

yang akan dibutuhkan siswa, seyogyanya juga dapat menguasai berbagai metode 

penyampaian yang variatif dan menyenangkan. Tanpa didukung kekayaan 

informasi dan keterampilan penyampaian, layanan informasi dikhawatirkan 

menjadi tidak memiliki daya tarik di hadapan siswa. 

Menurut Prayitno dan Amti (2004: 269) menyebutkan bahwa pemberian 

informasi kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti metode 

ceramah, diskusi, wawancara, karyawisata, alat-alat peraga dan alat bantulainnya, 

buku panduan, kegiatan sanggar karir, dan sosiodrama. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ceramah dan metode 

diskusi. Alasan penggunaan metode ceramah adalah untuk memberikan informasi 

kepada siswa agar siswa bisa memahami materi yang disampaikan terlebih 

dahulu. Setelah penggunaan metode ceramah siswa diajak untuk melakukan 

diskusi tentang informasi yang telah diperoleh dalam setiap layanan dengan tujuan 

agar siswa dapat saling memberikan gagasannya sehingga seluruh siswa 

memahami informasi yang disampaikan. Selain ceramah dan diskusi, peneliti juga 

memberikan penugasan terkait pemahaman informasi yang diberikan. 

2.4.4 Operasionalisasi Layanan Informasi 

Layanan informasi perlu direncanakan oleh konselor dengan cermat, baik 

mengenai informasi yang menjadi isi layanan, metode maupun media yang 

digunakan. Kegiatan peserta selain mendengar dan menyimak, perlu mendapat 
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pengarahan secukupnya. Menurut Tohirin (2008: 152) operasionalisasi layanan 

informasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Operasionalisasi Layanan Informasi 

No. Kegiatan Tahapan 

1. Perencanaan 1. Identifikasi kebutuhan akan 

informasi bagi subjek 

(calon peserta layanan) 

2. Menetapkan materi 

informasi sebagai isi 

layanan 

3. Menetapkan subjek sasaran 

layanan 

4. Menetapkan narasumber 

5. Menyiapkan prosedur, 

perangkat dan media 

layanan 

6. Menyiapkan kelengkapan 

adiminstrasi 

2. Pelaksanaan 1. Mengkoordinasikan 

kegiatan layanan 

2. Mengaktifkan peserta 

layanan 

3. Mengoptimalkan 

penggunaan metode dan 

media 

3. Evaluasi 1. Menetapkan materi evaluasi 

2. Menetapkan prosedur 

evaluasi 

3. Menyusun instrumen 

evaluasi 

4. Mengaplikasikan instrumen 

evaluasi 

5. Mengolah hasil aplikasi 

instrumen 

4. Analisis hasil evaluasi 1. Menetapkan norma/standar 

evaluasi 

2. Menetapkan analisis 

3. Menafsirkan hasil analisis 

5. Tindak lanjut 1. Menetapkan jenis dan arah 

tindak lanjut 

2. Mengkomunikasikan 

rencana tindak lanjut 

kepada pihak terkait 
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3. Melaksanakan rencana 

tindak lanjut 

6. Pelaporan 1. Menyusun laporan layanan 

informasi 

2. Menyampaikan laporan 

pihak terkait 

3. Mendokumentasikan 

laporan 

 

Berdasarkan pendapat di tersebut diketahui bahwa operasionalisasi atau 

tahapan layanan informasi adalah perencanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, 

tindak lanjut, dan pelaporan. Untuk mendapatkan hasil layanan yang maksimal 

seluruh tahapan ini harus dilakukan dengan baik. 

2.4.5 Materi Layanan Informasi Bidang Karir 

Mugiarso (2012: 58) menyebutkan bahwa layanan informasi dalam 

bidang bimbingan karir, kegiatannya meliputi kegiatan pemberian informasi 

tentang: 

(1) Tugas-tugas perkembangan masa remaja berkenaan dengan 

kemampuan dan perkembangan karir, 

(2) Perkembangan karir di masyarakat, 

(3) Sekolah menengah, kursus-kursus beserta program pilihannya, 

baik umum maupun kejuruan dalam rangka pengembangan karir, 

(4) Jenis tuntutan dan syarat-syarat jabatan yang dapat memasuki 

tamatan sekolah seperti kemampuan, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dimiliki, 

(5) Kemungkinan permasalahan dalam pilihan pekerjaan, karir, dan 

tutntutan pendidikan yang lebih tinggi serta berbagai akibatnya, 

(6) Pelaksanaan pelayanan bimbingan karir bagi siswa. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi yang dapat 

diberikan dalam layanan informasi bidang karir sekurang-kurangnya adalah tekait 

dengan (1) tugas perkembangan masa remaja terkait dengan karir, (2) 

perkembangan karir di masyarakat, (3) pemilihan program pendidikan karir, (4) 
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seputar profesi di dunia kerja (5) permasalahan dalam pilihan karir, dan (6) 

pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa. 

2.4.6 Layanan Informasi Tentang Dunia Kerja 

Menurut pandangan Hoppock dalam Winkel dan Hastuti (2007: 318) 

layanan informasi yang diberikan kepada siswa: 

dapat membantu anak untuk sekadar mengenal alternatif-alternatif 

yang ada dan variasi kondisi yang berlaku (information use), untuk 

menyelidiki semua kemungkinan dalam pilihan, tindakan dan bentuk 

penyesuaian diri (exploratory use), untuk memantapkan keputusan 

yang sedikit banyak sudah diambil (assurance use), untuk mengecek 

ketelitian dan kesesuaian pengetahuan yang sudah dimiliki (evaluative 

use), untuk mendapat tilikan terhadap rencana, gagasan dan keinginan 

yang kurang realistis dan kurang sesuai kenyataan lingkungan hidup 

(readjustive use), dan untuk dihubungkan dengan data tentang diri 

sendiri supaya dapat diambil keputusan yang mantap (synthesis use). 

 

Bentuk informasi yang lengkap mengenai dunia kerja menurut Winkel dan  

Hastuti ( 2007: 320) yaitu :  

(1) Angkatan kerja (Labor force), Jumlah tenaga kerja aktif di 

masyarakat, komposisi menurut taraf pendidikan, seperti 

berpendidikan tinggi, berpendidikan menengah, berketerampilan 

khusus, berpendidikan rendah, komposisi menurut jenis pekerjaan 

atau jabatan yang dipegang, sesuai dengan sistem klasifikasi 

jabatan yang berlaku, komposisi menurut umur dan jenis kelamin, 

(2) Klasifikasi jabatan atas beberapa kelompok dasar dan beraneka 

kelompok cabang, 

(3) Pergeseran-pergeseran yang kiranya akan terjadi, berdasarkan 

proyeksi tentang penyediaan dan penyerapan seluruh tenaga kerja 

serta corak kehidupan masyarakat di masa mendatang, 

(4) Perundang-undangan perburuhan yang berlaku serta skala 

penggajian, 

(5) Variasi sumber informasi yang mengikuti perkembangan 

angkatan kerja dan pergeseran dalam persediaan (suply) dan 

permintaan (demand) tenaga kerja, jadi aneka sumber informasi 

yang menyajikan data serta fakta yang relevan dan nyata pada 

saat tertentu, 

(6) Deskripsi berbagai jenis pekerjaan dan jabatan terjabarkan dalam 

kelompok dasar dan kelompok cabang, sebagai bahan informasi 

bagi mereka yang berminat mensyaratkan hal itu, 



39 
 

 
 

(7) Variasi program pendidikan prajabatan bagi beraneka pekerjaan 

yang mensyaratkan hal itu, 

(8) Cara melamar pekerjaan, secara tertulis dan secara lisan, 

(9) Makna pekerjaan dalam kehidupan seseorang, 

(10) Beraneka kondisi pekerjaan yang menopang atau merugikan 

kesehatan jasmani dan kesehatan moral. 

 

Jadi dapat disimpulkan layanan informasi tentang dunia kerja berfungsi 

untuk membantu anak untuk sekadar mengenal alternatif-alternatif terkait pilihan 

karir yang ada dan variasi kondisi yang berlaku, untuk menyelidiki semua 

kemungkinan dalam pilihan, tindakan dan bentuk penyesuaian diri, untuk 

memantapkan keputusan yang sedikit banyak sudah diambil, untuk mengecek 

ketelitian dan kesesuaian pengetahuan yang sudah dimiliki, untuk mendapat 

tilikan terhadap rencana, gagasan dan keinginan yang kurang realistis dan kurang 

sesuai kenyataan lingkungan hidup, dan untuk dihubungkan dengan data tentang 

diri sendiri supaya dapat diambil keputusan yang mantap. 

2.4.7 Upaya Meningkatkan Kemandirian siswa dalam Memilih Karir 

Melalui Layanan Informasi 

 

Layanan informasi mengenai jabatan atau dunia kerja dapat diintegrasikan 

dengan data psikologis dan sosial tentang diri siswa, sehingga diperoleh gambaran 

yang lengkap, yang memungkinkan untuk melihat dengan jelas apa yang sesuai 

dan tidak sesuai dengan diri siswa. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin banyak 

informasi tentang jabatan atau dunia kerja yang diperoleh siswa serta pemahaman 

tentang bakat dan minat yang baik maka siswa akan dengan mudah menentukan 

pilihan jabatan atau karirnya dengan mudah melalui cara pencocokan (matching). 

Setelah mengintergrasikan semua informasi yang diperlukan, siswa akan 

mengambil keputusan untuk karirnya. Dalam pengambilan keputusan tersebut, 
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diperlukan adanya suatu kemandirian, karena masa depan merupakan tanggung 

jawab siswa itu sendiri dan bukan tanggung jawab orang lain. 

Menurut Tohirin (2008: 148) layanan informasi bertujuan untuk 

pengembangan kemandirian. Pemahaman dan penguasaan individu terhadap 

informasi yang diperlukannya akan memungkinkan individu: (1) mampu 

memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara objektif, positif dan 

dinamis, (2) mengambil keputusan, (3) mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan 

yang berguna sesuai dengan keputusan yang diambil, dan (4) mengaktualisasikan 

secara terintegrasi.  

Untuk dapat mencapai kemandirian dalam memilih karir dibutuhkan suatu 

layanan informasi yang tujuannya membantu memberikan informasi atau 

wawasan agar siswa memperoleh pemahaman dan pengembangan serta 

pengarahan diri untuk dapat berkarir.  Jadi semakin banyak informasi terkait dunia 

kerja bidang teknik gambar bangunan yang diperoleh dan dipahami oleh siswa 

maka akan semakin memudahkan siswa dalam memilih dan memantapkan diri.  

Karena informasi sangat dibutuhkan bagi manusia sebagai makhluk hidup dalam 

pergaulan sosial dan dalam kondisi masyarakat modern. Kebutuhan informasi 

tidak dapat diabaikan, semakin banyak informasi yang diterima maka seseorang 

akan semakin tanggap terhadap gejala-gejala yang ada di sekitarnnya, sehingga 

nantinya akan mampu menentukan keputusan dalam kehidupan masyarakat. 

Akhirnya dengan layanan informasi tentang dunia kerja, siswa dapat 

menumbuhkan sikap dan kepribadian yang dibutuhkan dalam pekerjaan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya sehingga siswa dapat percaya diri, 
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pantang menyerah, dan tidak bingung atau ragu-ragu dalam memilih karir. 

Dengan pemahaman atas informasi tentang dunia kerja yang diberikan, siswa 

diajak untuk mulai merencanakan dan menenntukan pilihan karirnya berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki, sehingga mampu mendorong siswa untuk lebih 

bertanggung jawab atas karirnya sendiri. 

 

2.5 Informasi Tentang Dunia Kerja 

Untuk mendapatkan kajian teori secara mendalam tentang informasi dunia 

kerja, maka konsep yang dibahas antara lain: (1) pengertian informasi dunia kerja, 

(2) sumber informasi dunia kerja, (3) profil jurusan teknik gambar bangunan dan, 

(4) jenis-jenis profesi kompetensi teknik gambar bangunan. 

2.5.1 Pengertian Informasi Dunia Kerja 

Dalam pemilihan karir selain dilakukan pemahaman terhdap diri sendiri, 

siswa juga perlu memahami mengenai pemahaman lingkungan. Lingkungan yang 

dimaksud adalah lingkungan kerja atau lebih jelasnya adalah lingkungan dunia 

kerja. Informasi sangat dibutuhkan bagi manusia sebagai makhluk hidup dalam 

pergaulan sosial dan dalam kondisi masyarakat modern. Kebutuhan informasi 

tidak dapat diabaikan, semakin banyak informasi yang diterima maka seseorang 

akan semakin tanggap terhadap gejala-gejala yang ada di sekitarnnya, sehingga 

nantinya akan mampu menentukan keputusan dalam kehidupan masyarakat. 

Peserta didik agar dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik maka SMK 

harus membekali peserta didiknya dengan sejumlah pengetahuan tentang dunia 

kerja. 
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Menurut Winkel dan Hastuti (2007: 319) informasi tentang dunia pekerjaan 

yaitu mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di 

masyarakat (fields occupation), mengenai gradasi posisi dalam lingkup suatu 

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

mengenai sistem klasifikasi jabatan, dan mengenai prospek masa depan berkaitan 

dengan kebutuhan riil masyarakat akan jenis/corak pekerjaan tertentu. Mengingat 

begitu pentingnya informasi bagi kehidupan manusia dengan proses 

perkembangan pribadi, pembentukan atau perubahan sikap seseorang dipengaruhi 

oleh informasi yang diterimanya di samping faktor lainnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan  bahwa informasi 

dunia kerja adalah semua data yang terkait dengan suatu pekerjaan yang tersedia 

dan berfungsi untuk membantu individu dalam pemilihan jabatan atau karir. 

2.5.2 Sumber Informasi Dunia Kerja 

Informasi dunia kerja sangatlah diperlukan untuk mengambil kebijakan 

memilih pekerjaan bagi siswa yang memiliki semangat masuk dunia kerja. 

Menurut Winkel dan Hastuti (2007: 324), sumber bahan informasi yaitu dengan 

menerapkan pedoman/kriteria sebagai berikut: 

(1) Bahan informasi harus akurat dan tepat, yaitu menggambarkan 

keadaan yang nyata dan konkret pada saat bahan itu disusun. Oleh 

karena itu, bahan yang disusun sejumlah tahun yang lalu, 

mungkin tidak seluruhnya tepat lagi (up to date). Mengingat 

perkembangan pesat di dunia pekerjaan dan dunia pendidikan 

serta keseluruhan pergeseran dalam cara memandang kehidupan 

manusia, kriteria itu tidak selalu mudah untuk dipenuhi. 

Seandainya tidak tersedia bahan informasi yang paling baru, 

petugas bimbingan harus menyadarkan siswa akan hal itu dan 

menunjukkan bagian-bagian yang yang sudah tidak berlaku lagi, 

(2) Bahan informasi harus jelas dalam isi dan cara menguraikan, 

sehingga pihak pemakai mudah menangkapnya. Oleh karena itu, 
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bahan informasi yang cocok untuk untuk kalangan mahasiswa 

belum tentu cocok untuk kalangan siswa pendidikan menengah, 

apalagi pendidikan dasar, 

(3) Bahan informasi harus relevan bagi siswa di jenjang pendidikan 

tertentu, mengingat kebutuhan pada fase perkembangan tertentu. 

Misalnya, informasi jabatan untuk siswa sekolah dasar yang 

dituangkan dalam suatu cerita tentang berbagai jenis pekerjaan 

tidak cocok lagi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah, 

apalagi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kelengkapan bahan 

informasi dan tingkat kedalamannya yang dituntut, tergantung 

dari relevansi untuk kalangan siswa tertentu, 

(4) Bahan informasi harus disajikan secara menarik, sehingga 

menimbulkan minat siswa untuk mempelajari dan mengolahnya. 

Misalnya, terbitan yang memuat beraneka ilustrasi, seperti 

gambar dan diagram, akan lebih menarik daripada terbitan yang 

hanya menyajikan uraian, 

(5) Bahan informasi yang disajikan oleh orang-perorangan harus 

bebas dari segala faktor subyektif yang mengaburkan ketepatan 

dan kebenaran dari informasi itu. Misalnya, seorang tenaga kerja 

senior yang sebenarnya tidak puas dalam menjalankan tugasnya, 

mudah menyelipkan pandangan dan prasangka yang 

mengakibatkan siswa tidak mendapat gambaran yang cukup 

obyektif, 

(6) Bahan informasi harus berguna dan bermanfaat bagi kalangan 

siswa di jenjang pendidikan menengah, meskipun tidak setiap 

siswa akan mengambil manfaat yang sama, namun harus ada 

jaminan bahwa bahan informasi akan berguna untuk kebanyakan 

siswa. 

 

Informasi tentang pekerjaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara 

lain majalah-majalah, surat kabar dan pamflet yang disebarkan oleh perusahaan-

perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan dan lain-lain. Semua 

informasi tersebut dapat ditemukan di perpustakaan, pusat informasi pekerjaan, 

internet ataupun media sosial. Sedangkan bagi siswa-siswi SMK untuk mencari 

informasi pekerjaan bisa melalui bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan 

banyaknya informasi dunia kerja yang didapatkan siswa akan memberikan 

manfaat mengenai gambaran dalam memilih pekerjaan yang akan ditekuninya 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 
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2.5.3 Profil Jurusan Teknik Gambar Bangunan 

Jurusan teknik gambar bangunan atau biasa disingkat TGB merupakan salah 

satu jurusan dalam pendidikan kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan bermaksud 

menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja tingkat menengah 

tertentu yang sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja, dan 

memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Oleh 

karena pendidikan kejuruan pada dasarnya mengarahkan peserta didik pada 

bidang tertentu melalui suatu organisasi, tentulah hasil pendidikan ini dapat 

dipakai sebagai bekal mencari kehidupan atau nafkah.  

Teknik gambar bangunan akan mencetak lulusan yang mampu mendesain 

bangunan termasuk gambar, perhitungan kekuatan konstruksi, rencana anggaran 

biaya, hingga manajemen proyek bangunan.  

Tujuan program keahlian teknik gambar bangunan secara umum mengacu 

pada isi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 dan pasal 

15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu. Tujuan program keahlian Teknik Gambar Bangunan membekali 

peserta didik dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam: 

(1) Melakukan pekerjaan sebagai teknisi bidang perencanaan gambar 

bangunan secara mandiri atau wirausaha, 

(2) Mengembangkan pelayanan sebagai teknisi bidang perencanaan 

gambar bangunan yang ada di dunia usaha dan dunia industri, 

(3) Melakukan pekerjaan sebagai teknisi bidang perencanaan gambar 

bangunan yang profesional. 

 

Standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan pengembangan 

kurikulum ini  adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
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pada Keahlian Teknik Gambar Bangunan. Standar kompetensi dan level 

kualifikasi keahlian Teknik Gambar Bangunan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan 

 

No Mata Pelajaran Standar Kompetensi 

1 Gambar 

Teknik 

Menggambar garis, huruf dan simbol sesuai 

ketentuan gambar teknik 

Membuat gambar berbagai bentuk lingkaran dan 

bidang segi  “n” menggunakan alat manual 

Membuat gambar proyeksi benda dan perspektif 

menggunakan alat manual 

Menggambar obyek menggunakan perangkat lunak 

(software)  

2 Mekanika 

Teknik 

Menerapkan besaran vektor pada gaya, momen, dan 

kopel sesuai dengan ketentuan 

Menghitung reaksi tumpuan  

Menghitung gaya normal dan gaya lintang  

Menggambar diagram gaya normal dan gaya lintang 

Menghitung momen gaya  

Menggambar diagram momen 

Menghitung tegangan dan regangan 

Menghitung defleksi dan tekuk  

Menghitung konstruksi rangka batang 

3 Teknologi 

Bahan 

Bangunan 

Memilah bahan bangunan alam dan industri 

Melakukan uji bahan bangunan 

4 RAB Membuat daftar analisa bahan dan upah 

berdasarkan SNI 

Membuat RAB dengan perangkat lunak 

Menghitung volume pekerjaan 

Menghitung kebutuhan bahan, tenaga ,waktu dan 

alat berdasarkan analisa pekerjaan 

Membuat time schedule pekerjaan 

5 Gambar 

Konstruksi 

Bangunan 

Membuat gambar macam-macam sambungan kayu 

menggunakan perangkat lunak 

Membuat gambar macam-macam ikatan pasangan 

material konstruksi pondasi,dinding dan lantai 

menggunakan perangkat lunak 

6 Praktek Dasar 

Bangunan dan 

K3 

Melaksanakan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan 

7 Gambar Membuat gambar konstruksi kusen dan daun  
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Bangunan 

Gedung 

pintu/jendela 

Membuat gambar rencana kerja Situasi/Site Plan 

bangunan Gedung 

Membuat gambar rencana kerja Denah bangunan 

Gedung 

Membuat gambar rencana kerja Tampak bangunan 

Gedung 

Membuat gambar rencana kerja Potongan bangunan 

Gedung 

Membuat gambar rencana kerja Atap bangunan 

Gedung 

Membuat gambar rencana kerja Plafond bangunan 

Gedung 

Membuat gambar rencana kerja Lantai dan dinding  

bangunan Gedung 

Membuat gambar rencana kerja Instalasi Plumbing   

bangunan Gedung 

Membuat gambar rencana kerja drainase   bangunan 

Gedung 

Membuat gambar instalasi listrik bangunan Gedung 

Membuat gambar rencana kerja detail konstruksi 

bangunan Gedung 

8 Gambar 

Interior 

Membuat gambar rencana kerja lay Out Interior   

bangunan Gedung 

Mengaplikasikan unsur penunjang desain interior 

dan eksterior bangunan gedung 

Mengaplikasikan  gambar partisi ruang interior  

Mengaplikasikan skema warna dalam ruang interior 

Membuat gambar rencana kerja detail konstruksi 

Interior dan furniture bangunan Gedung 

9 Pertamanan/ 

Pertamanan 

Membuat gambar lansekap sebagai pendukung 

eksterior bangunan 

10 Gambar Visual 

Arsitektur 

Membuat gambar obyek secara 3 dimensi dengan 

perangkat lunak (software) 

Membuat proses rendering dengan perangkat lunak 

(software) 

11 Struktur 

Bangunan 

Gedung 

Membuat rencana pondasi bangunan gedung 

Membuat gambar Penulangan kolom dan balok 

beton 

Membuat gambar dinding penahan 

Membuat gambar Penulangan plat beton 

Membuat gambar konstruksi tangga 

Membuat gambar konstruksi kuda-kuda  
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Bisa disimpulkan jurusan teknik gambar bangunan merupakan suatu 

kompetensi keahlian yang ada dalam pendidikan kejuruan (SMK) yang mampu 

menghasilkan tenaga ahli dalam perencanaan bangunan dengan kompetensi yang 

mumpuni, mulai dari menggambar struktur bangunan secara digital maupun 

manual, merencanakan perhitungan anggaran bangunan, sampai penerapan ilmu 

teori bangunan dalam perencanaan bangunan. 

2.5.4 Jenis-Jenis Profesi Kompetensi Teknik Gambar Bangunan 

Terdapat beberapa profesi atau pekerjaan yang diperuntukkan untuk lulusan 

sekolah menengah kejuruan khususnya jurusan teknik gambar bangunan, yaitu 

antara lain: 

2.5.4.1 Drafter 

(1) Deskripsi profesi 

Pekerjaan drafter adalah menyiapkan gambar teknik termasuk denah untuk 

di gunakan dalam proses konstruksi untuk semua jenis pekerjaan 

manufaktur mulai dari produksi mainan anak-anak, mesin-mesin indsutri, 

bangunan sipil, hingga pesawat terbang. Dulunya, pekerjaan drafter hanya 

menggunakan meja gambar, pensil, pena, kompas, jangka, penggaris dan 

semua alat-alat gambar manual. Tetapi untuk saat ini rata-rata pekerjaan 

drafter menggunakan alat bantu komputer atau yang sering di sebut dengan 

CAD (Computer Aided Design), sehingga Drafter-pun kadangkala di sebut 

dengan CAD Operator. 

(2) Kualifikasi 

1. Minimal lulusan SMK program keahlian TGB 
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2. Mampu mengoperasikan software arsitektur sebagai pendukung 

pekerjaan menggambar bangunan lainya seperti autocad, 3dmax, 

photoshop, corel draw, microsoft word & Excel 

3. Mampu membuat gambar sketsa bangunan 

4. Mampu mengetahui jenis-jenis material bangunan 

5. Mampu mengetahui ilmu teknik gambar bangunan 

6. Mampu membuat gambar Autocad, gambar 3 dimensi 

(3) Tugas 

1. Tugas drafter pada perusahaan kontraktor adalah Membuat gambar 

pelaksanaan/gambar shop drawing. Menyesuaikan gambar perencana 

dengan kondisi nyata dilapangan. Membuat gambar akhir 

pekerjaan/asbuilt drawing. 

2. Tugas drafter pada perusahaan konsultan Bersama-sama arsitek 

membuat gambar pra rencana bangunan, gambar perencanaan 

bangunan, serta gambar proyek yang diserahkan kepada owner/pemilik 

proyek untuk dijadikan pedoman dalam menghitung rencana anggaran 

biaya bangunan serta pelaksanaan pembangunan. 

2.5.4.2 Quantity Surveyor  

(1) Deskripsi profesi 

Quantity surveyor pada perusahaan kontraktor bertugas menghitung volume 

dan kebutuhan material bangunan yang digunakan untuk melaksanakan 

pekerjaan proyek pembangunan baik itu gedung maupun infrastruktur. 
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(2) Kualifikasi 

1. Minimal lulusan SMK program keahlian TGB 

2. Mampu mengoperasikan software autocad karena dengan ini pekerjaan 

menghitung volume material bangunan akan lebih cepat dan teliti. 

3. Dapat mengoperasikan software microsoft terutama microsoft excel 

karena akan sangat membantu dalam melaksanakan pekerjaan 

perhitungan volume bangunan 

4. Mengetahui berbagai macam rumus bidang luas dan volume bentuk 

bangunan 

5. Mempunyai sifat sabar dalam menghitung dan teliti dalam 

melaksanakan perhitungan 

6. Tidak mudah mengeluh karena terjadinya perubahan item 

pekerjaan/gambar pelaksanaan yang menyebabkan diperlukannya 

pekerjaan perhitungan ulang volume bangunan. 

(3) Tugas 

1. Menghitung luas m2 pekerjaan bangunan seperti pasangan batu bata, 

plesteran, pasangan keramik, pekerjaan genteng, dll. 

2. Menghitung volume m3 pekerjaan seperti pekerjaan beton, screed 

lantai, pekerjaan urugan tanah, dll. 

3. Menghitung volume Kg pada pekerjaan besi beton bertulang, 

alumunium. Profil baja, dll. 
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4. Bekerja sama dengan logistik atau pengadaan barang untuk 

memberikan informasi kebutuhan material yang harus didatangkan ke 

lokasi proyek pembangunan 

5. Menghitung volume pekerjaan bangunan yang sudah dilaksanakan dan 

sisa pekerjaan utnuk keperluan pembuatan opname mandor/pemborong 

dan untuk keperluan engineering dalam membuat schedule pekerjaan 

pelakasanaan pembangunan 

6. Menghitung kebutuhan material yang dibutuhkan dalam setiap item 

pekerjaan bangunan 

7. Mengecek penggunaan material apakah sudah sesuai dengan apa yang 

dihitung oleh estimator 

8. Mengecek setiap gambar shop drawing baru apakah terjadi perubahan 

dari apa yang sudah dihitung sebelumnya, jika terjadi perubahan amak 

tugas quantity surveyor adalah menghitung ulang volume pekerjaan 

atau menghitung pada item pekerjaan tambah kurang saja. 

2.5.4.3 Pelaksana Lapangan 

(1) Deskripsi profesi 

Pelaksana lapangan adalah sebagai pengatur pelaksanaan proyek di 

lapangan yang bertugas memanajamen pekerjaan pembangunan agar sesuai 

dengan batasan waktu yang ditargetkan, mengontrol kualitas pekerjaan, 

serta mengarahkan mandor atau tukang bangunan. 

(2) Kualifikasi 

1. Minimal lulusan SMK program keahlian TGB 
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2. Memahami bidang keilmuan masing-masing spesifikasi pelaksanan 

lapangan proyek 

3. Memiliki kemampuan komunikasi dan manajemen yang baik 

4. Memahami pedoman pembuatan laporan program kerja baik itu harian, 

mingguan, maupun bulanan. 

(3) Tugas 

1. Memahami gambar desain dan spesifikasi teknis sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. 

2. Bersama dengan bagian engineering menyusun kembali metode 

pelaksanaan konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan 

3. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan 

sesuai dengan persyaratan waktu, mutu, dan biaya yang telah ditetapkan 

4. Membuat program kerja mingguan dan mengadakan pengarahan 

kegiatan harian kepada pelaksana pekerjaan 

5. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan 

6. Membuat program penyesuaian dan tindakan turun tangan, apabila 

terjadi keterlambatan dan penyimpangan pekerjaan di lapangan 

7. Bersama dengan bagian teknik melakukan pemeriksaan dan memproses 

berita acara kemajuan pekerjaan di lapangan 

8. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja mingguan, 

metode kerja, gambar kerja dan spesifikasi teknik 
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9. Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan jadwal tenaga kerja dan 

mengatur pelaksanaan tenaga dan peralatan proyek 

10. Mengupayakan efisiensi dan efektifitas pemakaian bahan, tenaga, dan 

alat di lapangan 

11. Membuat laporan harian tentang pelaksanaan dan pengukuran hasil 

pekerjaan di lapangan 

12. Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan di lapangan 

13. Membuat laporan harian tentang pelaksanaan pekerjaan, agar selalu 

sesuai dengan metode konstruksi dan instruksi kerja yang telah 

ditetapkan 

14. Menerapkan program keselamatan kerja dan kebersihan di lapangan 

2.5.4.4 Quality Control  

(1) Deskripsi profesi 

Quality control diperlukan untuk memastikan setiap item pekerjaan di 

proyek mampu diproduksi dengan kualitas maksimal sesuai dengan standar 

perusahaan akan kualitas produk bangunan 

(2) Kualifikasi 

1. Minimal lulusan SMK program keahlian TGB 

2. Memahami khasanah keilmuan teknik bangunan 

3. Memahami pedoman surat 

4. Memahami pedoman laporan quality control 

5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
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(3) Tugas 

1. Membuat permintaan untuk pemeriksaan atau pengetesan barang untuk 

intern kontraktor maupun bersama dengan konsultan pengawas atau 

owner untuk memastikan material yang akan digunakan sudah sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan pemilik proyek bangunan. 

2. Membuat surat teguran atau menegur secara langsung kepada 

pelaksana, sub kontraktor atau mandor apabila terjadi penyimpangan 

dalam pelaksanaan atau pengadaan material yang mempenagruhi mutu 

hasil pekerjaan di lapangan. 

3. Melakukan pengecekan terhadap material yang akan didatangkan 

maupun sudah tiba di lokasi proyek untuk memberikan status kepada 

bahan bangunan tersebut apakah ditolak atau diterima setelah melihat 

kualitas bahan 

4. Mengikuti jalannya pelaksanaan yang dapat mengurangi mutu 

pekerjaan dapat dicegah, hal ini lebih baik jika diabnding perlakukan 

pengecekan pekerjaan pada hasil akhir saja sehingga apabila terjadi 

mutu yang kurang baik harus dilakukan bongkar pasang yang dapat 

menyebabkan biaya tambahan 

5. Melakukan pengecekan apakah pelaksanaan pekerjaan di lapangan 

sudah sesuai dengan gambar pelaksanaan atau shop drawing 

6. Meminta contoh material atau brosur yang berisi spesifikasi material 

bahan kepada supplier sebelum melakukan pembelian sehingga material 

terpilih sesuai dengan standar kualitas yang dalam kontrak kerja 
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7. Membuat laporan dan data-data yang dibutuhkan perusahaan yang 

berhubungan dengan pekerjaan quality control pada proyek bangunan 

2.5.4.5 Pengawas Lapangan 

(1) Deskripsi profesi 

Pengawas lapangan adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (owner) 

untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. 

(2) Kualifikasi 

1. Minimal lulusan SMK program keahlian TGB 

2. Menguasai khasanah keilmuan teknik bangunan 

3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

4. Memiliki kecermatan yang tinggi 

(3) Tugas 

1. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak 

kerja 

2. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan 

proyek 

3. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh 

pemilik proyek 

4. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada 

pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan 

pekerjaan 

5. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan 

kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek 
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6. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merk yang 

diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek 

namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah 

dibuat sebelumnya. 

2.5.4.6 Logistik 

(1) Deskripsi profesi 

Suatu bagian profesi yang ada dalam rangkaian struktur organisasi proyek 

dengan tugas pendatangan, penyimpanan dan penyaluran material atau alat 

proyek ke bagian pelaksana lapangan 

(2) Kualifikasi 

1. Minimal lulusan SMK program keahlian TGB 

2. Memahami material bangunan 

3. Memiliki kemampuan microsoft office untuk pendataan 

4. Memiliki kemampuan manajemen yang baik 

(3) Tugas 

1. Mencari dan mensurvey data jumlah material beserta harga bahan dari 

beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk 

memilih harga bahan termurah dan memenuhi standar kualitas yang 

telah ditetapkan 

2. Melakukan pembelian barang atau alat ke supplier atau toko bahan 

bangunan dengan melaksanakan seleksi sebelumnya sehingga bisa 

mendapatkan harga material termurah pada supplier terpilih 
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3. Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material yang sudah 

didatangkan ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol 

dengan baik jumlah pendatangan dan pemakaiannya 

4. Membuat tabel keterangan pada barang yang disimpan untuk 

menghindari kesalahan penggunaan akibat tertukar dengan barang lain 

5. Melakukan pencatatan keluar masuknya barang serta bertanggung 

jawab atas pendatangan dan ketersediaan material yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan pembangunan 

6. Mengelola persediaan barang dalam jumlah yang cukup pada waktu 

material tersebut diperlukan dengan biaya termurah serta memenuhi 

persyaratan mutu spesifikasi bahan dalam kontrak konstruksi 

7. Membuat dan menyusun laporan material sesuai dengan format yang 

sudah menjadi standar perusahaan kontraktor 

8. Membuat berita acara mengenai penerimaan atau penolakan material 

setelah melalui kontrol kualitas bahan oleh quality control 

9. Menyusun macam-macam laporan logistik yang diminta oleh 

perusahaan 

10. Berkoordinasi dengan pelaksana lapangan dan bagian teknik proyek 

mengenai jumlah dan schedule pendatangan bahan yang dibuthkan pada 

masing-masing waktu pelaksanaan pembangunan 
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2.5.4.7 Estimator 

(1) Deskripsi profesi 

Dalam dunia proyek, estimator adalah seorang tenaga ahli perhitungan pada 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek. 

(2) Kualifikasi 

1. Minimal lulusan SMK program keahlian TGB 

2. Memiliki kecermatan dalam penghitungan 

3. Memiliki kemampuan microsoft office 

4. Mengetahui harga bahan dan alat bangunan serta upah pekerja 

(3) Tugas 

1. Membuat perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) proyek 

2. Membuat perhitungan harga upah kerja (progres kerja) 

3. Membuat time schedule dan kurva S 

4. Ikut membantu dalam menyusun berkas penawaran harga borongan 

5. Memberikan data infromasi pada bagian pembelian (purchasing) 

6. Melakukan kontrol terhadap pemakaian bahan yang dilakukan di 

lapangan (proyek) 

7. Melakukan kontrol terhadap pengeluaran biaya upah kerja 

8. Membuat berkas penagihan termin pembayaran 

 

2.6 Pengaruh Layanan Informasi Tentang Dunia Kerja 

Terhadap Kemandirian Siswa Dalam Memilih Karir 

 
Kemandirian siswa dalam memilih karir dapat diartikan sebagai sikap siswa 

yang tumbuh pada masa perkembangan dimana dirinya mampu untuk memahami 
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diri dan kemampuannya agar dapat memecahkan dan mengambil keputusan yang 

menyangkut pekerjaan, jabatan dan masa depannya dengan penuh tanggung jawab 

terhadap karir yang menjadi pilihan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, 

tanpa bergantung kepada orang lain.  

Kunnen (2013: 1) menyebutkan individu memasuki masa eksplorasi karir 

hal yang dapat dilakukannya adalah memikirkan tentang pilihan karirnya, 

berdiskusi dengan orang lain mengenai karir apa yang harus dipilih, dan 

mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Menentukan pilihan karir bukanlah 

suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena membutuhkan suatu pertimbangan 

yang matang dan mantap. Semua orang dituntut untuk memiliki kemandirian 

dalam pemilihan karir, hal tersebut dikarenakan karir yang dijalani oleh seseorang 

bukanlah tanggung jawab orang lain melainkan tanggung jawab dirinya sendiri.  

Kemandirian dalam pemilihan karir memiliki beberapa aspek, diantaranya:: 

(1) memiliki motivasi tinggi dalam memilih karir, (2) memiliki kemampuan untuk 

mengambil keputusan dalam memilih karirnya, dan (3) memiliki kebebasan emosi 

ketika memilih karirnya. Dengan terpenuhinya ciri-ciri tersebut bisa dikatakan 

bahwa siswa memiliki kemandirian dalam memilih karir. Namun ciri-ciri tersebut 

masih ada yang belum dimiliki oleh siswa sehingga kemandirian siswa dalam 

memilih karir rendah, maka dari itu perlu adanya suatu bentuk penanganan 

khususnya dari bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kemandirian siswa 

dalam memilih karir, salah satu bentuk penanganan yang akan dilakukan peneliti 

adalah layanan informasi tentang dunia kerja. 
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Maksud dari layanan informasi adalah memberikan pemahaman kepada 

individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan 

untuk menjalani tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan 

atau rencana yang dikehendaki. Dalam penelitian ini layanan informasi yang akan 

diberikan adalah layanan informasi tentang dunia kerja dan layanan diberikan 

dalam format klasikal. Materi layanan yang diberikan adalah terkait dunia kerja 

dalam bidang teknik gambar bangunan, agar siswa memiliki pemahaman yang 

luas terakait bidang atau kompetensi keahlian teknik gambar bangunan. Materi 

informasi yang diberikan adalah jenis profesi kompetensi keahlian teknik gambar 

bangunan yaitu (1) drafter, (2) pelaksanan lapangan, (3) quantity control, (4) 

pengawas lapangan (5) quality control, (6) logistik, dan (7) estimator. 

Diberikannya jenis profesi tersebut dimaksudkan untuk semakin memantapkan 

diri siswa dalam memlilih karirnya dengan cara mengidentifikasi dan memahami 

setiap profesi yang ada. 

Dengan pemberian layanan informasi ini dapat bermanfaat bagi siswa yaitu 

siswa tidak salah langkah dan dapat menggunakan alternatif-alternatif dalam 

mengambil pilihan karir dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. 

Untuk memilih karir diperlukan suatu kemandirian. Selain itu layanan informasi 

juga bertujuan untuk pengembangan kemandirian. Pemahaman dan penguasaan 

individu terhadap informasi yang diperlukannya akan memungkinkan individu: 

(1) mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara objektif, 

positif dan dinamis, (2) mengambil keputusan, (3) mengarahkan diri untuk 
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kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan keputusan yang diambil, dan (4) 

mengaktualisasikan secara terintegrasi. 

Dengan adanya kemandirian siswa tidak menjadi bingung atau ragu-ragu 

untuk memasuki pekerjaan yang telah dipilihnya sesuai dengan pemahaman dan 

pengembangan diri dan lingkungannya, sehingga akan tercapai suatu kepuasan 

dalam karir. Dengan kemandirian pula, remaja harus belajar dan berlatih dalam 

membuat rencana, memilih alternatif, membuat keputusan, bertindak sesuai 

dengan keputusannya sendiri serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dilakukannya. Dengan demikian ia akan berangsur-angsur melepaskan diri dari 

ketergantungan kepada orang tua dan orang dewasa lainnya dalam banyak hal 

(Fatimah, 2006: 145). 

Dalam pemilihan karir selain dilakukan pemahaman terhdap diri sendiri, 

siswa juga perlu memahami mengenai pemahaman lingkungan. Lingkungan yang 

dimaksud adalah lingkungan kerja atau lebih jelasnya adalah lingkungan dunia 

kerja.) informasi tentang dunia pekerjaan yaitu mencakup semua data mengenai 

jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat (fields occupation), mengenai 

gradasi posisi dalam lingkup suatu jabatan (level of occupation), mengenai 

persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistem klasifikasi jabatan, dan 

mengenai prospek masa depan berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat akan 

jenis/corak pekerjaan tertentu. Mengingat begitu pentingnya informasi bagi 

kehidupan manusia dengan proses perkembangan pribadi, pembentukan atau 

perubahan sikap seseorang dipengaruhi oleh informasi yang diterimanya di 

samping faktor lainnya.  
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Amani (2013: 187) menjelaskan bahwa dalam pemilihan karir seseorang 

harus mengetahui dengan baik persyaratan karir atau jabatan, kondisi kerja, 

peluang, gaji dan hal-hal yang batasan dalam suatu karir atau jabatan. Maka suatu 

informasi tentang jabatan atau karir mempengaruhi seseorang dalam perencanaan 

karirnya. Sesuai dengan teori trait and factor yang mengatakan bahwa 

pengetahuan/informasi tentang diri sendiri maupun tentang informasi jabatan 

digunakan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Pengetahuan yang 

tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang 

perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri daripada mengikuti 

sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan 

hidupnya. Seseorang dapat menemukan jabatan yang cocok baginya dengan cara 

mengkorelasikan kemampuan, potensi, dan wujud minat yang dimilikinya dengan 

kualitas-kualitas yang secara obyektif dituntut bila akan memegang jabatan 

tertentu. Orang-orang yang mempunyai informasi tentang lingkungan jabatan 

yang lebih banyak, dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih tepat jika 

dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai informasi sedikit 

Untuk dapat mencapai kemandirian dalam memilih karir dibutuhkan suatu 

layanan informasi yang tujuannya membantu memberikan informasi atau 

wawasan agar siswa memperoleh pemahaman dan pengembangan serta 

pengarahan diri untuk dapat berkarir.  Jadi semakin banyak informasi terkait dunia 

kerja bidang teknik gambar bangunan yang diperoleh dan dipahami oleh siswa 

maka akan semakin memudahkan siswa dalam memilih dan memantapkan diri.  

Karena informasi sangat dibutuhkan bagi manusia sebagai makhluk hidup dalam 
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pergaulan sosial dan dalam kondisi masyarakat modern. Kebutuhan informasi 

tidak dapat diabaikan, semakin banyak informasi yang diterima maka seseorang 

akan semakin tanggap terhadap gejala-gejala yang ada di sekitarnnya, sehingga 

nantinya akan mampu menentukan keputusan dalam kehidupan masyarakat. 

Akhirnya dengan layanan informasi tentang dunia kerja, siswa dapat 

menumbuhkan sikap dan kepribadian yang dibutuhkan dalam pekerjaan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya sehingga siswa dapat percaya diri, 

pantang menyerah, dan tidak bingung atau ragu-ragu dalam memilih karir. 

Dengan pemahaman atas informasi tentang dunia kerja yang diberikan, siswa 

diajak untuk mulai merencanakan dan menenntukan pilihan karirnya berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki, sehingga mampu mendorong siswa untuk lebih 

bertanggung jawab atas karirnya sendiri. 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berpikir 

Keterangan: 

  : menunjukkan proses (hal yang terjadi setelahnya) 

  : menunjukkan sebab (hal yang menyebabkan terjadinya) 

 

 

Siswa 
Belum terpenuhi 

indikator 
kemandirian 

Kurang 
kemandirian dalam 

memilih karir 

Layanan Informasi 
tentang Dunia 

Kerja 

Kurang 

Informasi 

bidang Karir 

(Potensi, 

minat, dunia 

kerja, dan 

perencanaan 

karir) 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, sebelum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono, 2010: 

96). Hipotesis dalam penelitian masih bersifat sementara, sehingga perlu diujikan 

kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Berdasarkan permasalahan dan teori 

yang dijelaskan pada penelitian ini, maka hipotesis penelitian yang peneliti ajukan 

yaitu adanya pengaruh layanan informasi tentang dunia kerja terhadap 

kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X TGB SMK Negeri 1 

Kedungwuni. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bab 5 akan diuraikan tentang simpulan dan saran yang diperoleh 

peneliti dari hasil penelitian pengaruh layanan informasi tentang dunia kerja 

terhadap kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X TGB SMK Negeri 

1 Kedungwuni. 

 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka terdapat empat 

simpulan, simpulan pertama itu merupakan simpulan utama yang kemudian 

dijabarkan lagi menjadi simpulan khusus yang terdapat pada simpulan dua, dan 

tiga, yaitu sebagai berikut: 

(1) Layanan informasi tentang dunia kerja berpengaruh terhadap kemandirian 

dalam memilih karir pada siswa kelas X TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni, 

(2) Tingkat kemandirian siswa dalam memilih karir sebelum diberikan layanan 

informasi tentang dunia kerja berdasarkan hasil pre-test diketahui rata-rata 

prosentase skornya yaitu 60%. Bisa dikatakan tingkat kemandirian siswa 

pada saat sebelum diberikan perlakuan termasuk dalam kategori sedang, 

(3) Terdapat perbedaan tingkat kemandirian siswa dalam memilih karir sebelum 

dan sesudah diberikan layanan informasi tentang dunia kerja. Berdasarkan 

uji t-test dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, diperoleh t hitung = 

15,290 dan t tabel = 2,045, jadi nilai t hitung > t tabel. Berdasarkan hasil uji beda 

tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 
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kemandirian siswa dalam memilih karir sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan diterima. Dengan 

demikian, terbukti bahwa layanan informasi tentang dunia kerja 

berpengaruh terhadap kemandirian dalam memilih karir pada siswa kelas X 

TGB SMK Negeri 1 Kedungwuni. 

 

5.2 Saran 
 

Meskipun penelitian telah dilaksanakan dengan baik ada beberapa saran 

yang peneliti berikan agar dijadikan bahan pertimbangan nanti di masa yang akan 

datang apabila dilakukan penelitian yang sejenis, adapun sarannya sebagai 

berikut: 

(1) Untuk guru BK, disarankan untuk lebih mengembangkan konten-konten 

informasi terkait dunia kerja, karena tujuan awal diadakannya SMK adalah 

agar siswa lulusannya bisa cepat bekerja ataupun berwirausaha. Selain itu 

juga disarankan untuk mengembangkan media-media BK agar siswa 

menjadi lebih tertarik mengikuti layanan yang diberikan oleh guru BK. 

Selain layanan yang bersifat klasikal atau di kelas, guru BK khususnya di 

SMK disarankan dapat mengadakan suatu karya wisata dengan bentuk 

kegiatan kunjungan ke dunia industri bersama siswa agar siswa dapat 

mengenal dan memahami dunia kerja secara langsung. 

(2) Untuk kepala sekolah, disarankan untuk mendukung berbagai layanan yang 

diberikan guru BK agar layanan yang diberikan bisa efektif. dukungan yang 

dilakukan dapat berupa kebijakan pemberian jam layanan sebanyak 2 jam, 
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karena dari pengalaman 1 jam pelajaran dirasa kurang maksimal sehingga 

dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan guru BK. 

(3) Untuk peneliti lain, disarankan untuk terus mengembangkan khasanah 

keilmuan terkait bidang BK, lebih khusus pada konten-konten informasi 

yang terbaru serta mengembangakan kreativitas untuk menciptakan media-

media BK baru sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas 

layanan. 
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