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ABSTRAK 

 

Billiny, A.S. 2019. “Efektivitas Konseling Kelompok Teknik Modeling dan 

Enactive Mastery Experience untuk meningkatkan Self-Efficacy dalam 

Pengambilan Keputusan Karir” Tesis. Program Studi Bimbingan dan 

Konseling. Pascasarjana. Universitas Negri Semarang. Pembimbing I Dr. 

Edy Purwanto, M.Si, Pembimbing II Prof. Dr. Sugiyo, M.Si.  

 

Kata Kunci: enactive mastery experience, konseling kelompok, modeling, self-

efficacy keputusan karir. 

 

Keputusan karir dapat menjadi tahap yang sulit bagi siswa. Siswa masih 

belum mengetahui menentukan arah setelah lulus SMA, tidak mendapatkan 

sumber informasi yang jelas tentang karir dan tidak tahu apa yang harus mereka 

lakukan untuk mengatasi rintangan dalam mendapatkan pekerjaan dengan sukses. 

Salah satu anggapan yang membimbing penelitian ini adalah bahwa pengambilan 

keputusan karir yang efektif tidak hanya melibatkan pengembangan keterampilan 

tetapi juga self-efficacy pada kemampuan pengambilan keputusan karir seseorang. 

tujuan penelitian ini untuk menguji dan mnganalisis penerapan konseling 

kelompok teknik modeling dan enactive mastery experience untuk meningkatkan 

self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir pada siswa kelas XI siswa SMA 

Negeri 1 Bawang Batang.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen desain 

randomized pretes-postest comparison group design yang terdiri dar 24 siswa 

SMA Negeri 1 Bawang Batang yang dibagi menjadi tiga kelompok dipilih secara 

random assaigment. Metode analisis yang digunakan adalah one way ANOVA.  

Hasil menunjukkan bahwa teknik konseling enactive mastery experience 

sangat signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan teknik konseling Modeling, 

sedangkan gabungan keduanya lebih sangat signifikan dibandingkan dengan 

masing-masing teknik konseling Modeling dan konseling enactive mastery 

experience. 

Secara umum dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat keefektifan 

dari ketiga kelompok dalam meningkatkan self-efficacy pengambilan keputusan 

karir. Penggabungan kedua sumber yaitu modeling dan enactive mastery 

experience lebif efektif dibandingkan dengan kelompok yang dengan 

menggunakan satu sumber, modeling  dan enactive mastery experience. Temuan 

ini memberikan implikasi dan  saran perlu memberikan pertimbangan tentang 

kemungkinan penggunaan modeling dan enactive mastery experience dalam 

memberikan intervensi guna meningkatka self-efficacy pengambilan keputusan 

karir.  
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ABSTRACT 

 

Billiny, A.S. 2019. “The Effectiveness of Group Counseling with Modeling and 

Enactive Mastery Experience Techniques to Improve Career Decision 

Making Self-Efficacy” Thesis. Guidance and Counseling Study Program. 

Graduate Program. Universitas Negeri Semarang. Adviser I Dr. Edy 

Purwanto, M.Si, Adviser II Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. 

 

Keywords: enactive mastery experience, group counseling, modeling, career 

decision making self-efficacy. 

 

Career decisions can be a difficult phase for students. It is because they still 

do not know the direction after graduating from high school, do not get a clear 

source of information about careers and do not know what they should do to deal 

with obstacles in getting a job successfully. One assumption which underlaid this 

study was that the effective career decision making does not only involve skills 

development, but also one’s career decision making skill self-efficacy. Therefore, 

this study aimed to examine and analyze the implementation of group counseling 

with modeling technique and enactive mastery experience to improve the career 

decision making self-efficacy of the eleventh grade students of Public Senior High 

School (SMA Negeri 1) Bawang Batang. 

The method employed in this study was experimental method with the 

design of randomized pretest-posttest comparison group involving 24 students of 

SMA Negeri 1 Bawang Batang. The students were divided them into three groups 

chosen through random assignment. Meanwhile, the analysis method used was 

one way ANOVA.  

The results showed that counseling technique with enactive mastery 

experience was significantly higher than modeling counseling technique, while 

the combination of both were much more significant compared to each of 

modeling counseling technique and enactive mastery experience counseling. 

This findings conclided that there are differences in the effectiveness of the 

three groups in improving career decision making self-efficacy. Combining the 

two sources, modeling and enactive mastery experience, was more effective than 

the group using one source, modeling and enactive mastery experience. By 

referring to these findings, counselors are suggested to give considerations about 

the possibility of using modeling and enactive mastery experience in giving 

intervention as an effort to improve career decision making self-efficacy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada masa remaja khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 

beberapa tugas perkembangan yang harus dicapai agar dalam perkembangan 

kehidupannya menjadi optimal. Siswa yang tidak mampu menyelesaikan tugas 

perkembangannya akan menghambat tugas perkembangan selanjutnya. Tugas 

perkembangan siswa SMA salah satunya adalah mencapai kematangan dalam 

pilihan karir (Depdiknas: 2003). Kematangan karir siswa dapat diukur dengan 

aspek pencapaian karir, eksplorasi karir, keputusan karir, pengetahuan tentang 

dunia kerja, pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai, realisme 

keputusan karir, dan orientasi karir (Suherman 2013: 117).  

Keputusan karir merupakan salah satu aspek dari kematangan karir. 

Berdasarkan teori Social Cognitive Career Theory (SCCT) (Lent & Brown, 1996) 

keputusan karir diawali dari pengembangan efikasi diri, hasil yang diharapkan, 

minat, dan ketrampilan dalam domain kinerja yang berbeda. Keputusan karir 

dapat menjadi tahap yang sulit bagi siswa. Siswa masih belum mengetahui 

menentukan arah setelah lulus SMA, tidak mendapatkan sumber informasi yang 

jelas tentang karir dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi 

rintangan dalam mendapatkan pekerjaan dengan sukses. Permasalahan hambatan 

keputusan karir dipengaruhi oleh beberapa hal, menurut Gati (dalam Brown, 

2005: 494) kepribadian dan faktor emosional mengganggu pengambilan 
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keputusan karir dalam tiga cara yang berbeda: (1) pandangan pesimis tentang 

proses pengambilan keputusan, dunia kerja, dan kontrol pribadi; (2) kecemasan 

tentang proses, ketidakpastian, pemilihan, dan hasil; dan (3) faktor diri dan 

identitas yang terkait dengan kecemasan umum, harga diri, dan konflik 

interpersonal.  

Salah satu anggapan yang membimbing penelitian ini adalah bahwa 

pengambilan keputusan karir yang efektif tidak hanya melibatkan pengembangan 

keterampilan tetapi juga self-efficacy pada kemampuan pengambilan keputusan 

karir seseorang. Taylor dan Betz (dalam Wang,Zhang, & Shao, 2010) 

menjelaskan bahwa self-efficacy yang rendah dalam pengambilan keputusan karir 

berkaitan dengan ketidaktahuan individu akan kelebihan dan kekurangannya, 

tidak mendapatkan informasi tentang rencana karir, tidak dapat membuat tujuan, 

tidak dapat membuat perencanaan karir, dan tidak bisa memecahkan masalah 

terkait karirnya. Sedangkan siswa yang memiliki self-efficacy dalam keputusan 

karir tinggi bearti menandakan bahwa individu dapat secara sukses melakukan 

tugas-tugas yang berkaitan dengan keputusan karir (Taylor & Betz, 1996).  

Teori Self-Efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura (1997) yang 

menyatakan bahwa Self-Efficacy merupakan salah satu potensi yang ada pada 

faktor kognitif manusia dan berpengaruh besar terhadap perilaku manusia. Ketika 

siswa melakukan pengambilan keputusan karirnya dipengaruhi oleh self-efficacy 

yang ada dalam diri siswa, self-efficacy merujuk pada proses kognitif siswa dalam 

diri siswa tersebut, Lent dan Brown (2013) berpendapat bahwa teori kognitif 

sosial dapat menyatakan pilihan orang dari tujuan hasil di pengaruhi oleh self-
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efficacy dan harapan hasil. Teori kognitif sosial, saat ini terdiri dari empat model 

yang berfokus pada (1) pengembangan minat, (2) pembuatan pilihan, (3) yang 

mempengaruhi kinerja, dan (4) pengalaman kepuasan, atau kesejahteraan, di 

bidang pendidikan dan karir. Lent, Brown &Hacket (dalam Lent & Brown, 2013) 

menyampaikan bahwa minat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam 

penerapan Social Cognitive Career Theory (SCCT), kemudian SCCT juga 

memandang di mana self-efficacy adalah kausal langsung ke arah tujuan dan 

tindakan dalam pilihan karir. 

Secara umum teori sosial kognitif menjelaskan bahwa pembentukan 

perilaku individu dijelaskan dalam bentuk interaksi timbal balik antara determinan 

personal (meliputi faktor kognitif dan faktor personal lain), behavior, dan 

environment, yang dikenal dengan istilah triadic reciprocality (Mejia, 2011; 

Ardiyanti & Alsa, 2015). Sehingga dapat dijelaskan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan determinan individu (faktor personal), 

khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia 

mampu atau tidak mampu melakukan suatu tindakan untuk mencapai hasil 

tertentu dengan berhasil (self-efficacy). Dengan kata lain berdasarkan perspektif 

sosial kognitif, self-efficacy ditempatkan sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi siswa dalam pengambilan keputusan karir 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

membagikan angket yang dikembangkan oleh peneliti sendiri kepada 32 siswa 

pada bulan oktober 2017 di SMAN 1 Bawang Batang menunjukan tingkat self-

efficacy keputusan karir berada pada kategori rendah dengan skor rata-rata 40, 47. 
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Salah satu aspek yang paling rendah dengan skor rata-rata 20 adalah penilaian 

diri.  

Penelitian yang dilakukan Rahim (2006), menjelaskan bahwa banyak 

remaja setelah lulus mengalami kebingungan dalam menentukan karir studinya, 

terutama dalam memilih karier studi di bidang keahlian, seperti farmasi, teknik, 

kedokteran atau sains seperti ekonomi, hukum, psikologi dan manajemen. Dalam 

hal ini seorang siswa yang mempunyai pilihan karier yang baik jika siswa telah 

mampu membuat keputusan terhadap pilihan karirnya. 

Didukung dengan hasil wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling 

SMAN 1 Bawang menyampaikan bahwa masih banyak siswa yang merasa 

bingung untuk menentukan pilihan karir setelah lulus SMA. Para siwa belum 

memiliki perencanaan tentang kelanjutan karir setalah lulus SMA, dan berakibat 

belum dapat menentukan akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja. Hal 

tersebut dikarenakan siswa malas atau tidak mau mempelajari cara membuat 

keputusan karir serta layanan konseling yang kurang maksimal dan keterbatasan 

pengetahuan dan ketrampilan.  

Amoah (2015) menekankan pentingnya peran konselor sekolah dalam 

perkembangan siswa sehubungan dengan pilihan karir. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa siswa sangat setuju bahwa bimbingan dan konseling karir, 

identifikasi tujuan karir, organisasi hari karir dan konferensi, administrasi 

inventarisasi minat kerja pada siswa di antara peran intervensi karir oleh konselor 

sekolah mempengaruhi pilihan karir mereka. 
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Rosenbaum dan Person (2003) mengungkapkan penting untuk 

menyediakan kegiatan intervensi karir di sekolah dengan tujuan untuk mendukung 

siswa dengan informasi dan bimbingan berkaitan dengan pilihan pribadi, 

akademik dan karir serta untuk membimbing dan mempersiapkan siswa untuk 

peran ganda dalam sektor industri yang luas dari transisi dari sekolah menengah 

ke tempat kerja, perguruan tinggi atau universitas adalah titik jalan kritis.  

Konselor dapat fokus pada intervensi pengembangan karir termasuk 

bimbingan karir, konseling karir, informasi karir, pendidikan karir, program 

pengembangan karir dan pembinaan karier (Isaacson & Brown, 2000). Karena 

semua intervensi ini membantu orang untuk mengembangkan kesadaran diri, 

kesadaran kerja, belajar keterampilan membuat keputusan karir, keterampilan 

mencari pekerjaan, mengatasi dan menyesuaikan dengan stres pekerjaan, 

keterampilan pemecahan masalah dan lain-lain (Niles & Harris-Bowlsbey 2002). 

Self-efficacy dalam keputusan karir siswa perlu ditingkatkan. Menurut 

Bandura (dalam Fiest & Fiest 2008: 416) menyatakan terdapat empat sumber Self-

Efficacy yaitu pengalaman yang telah dilalui (Enactive Mastery Experience), 

modeling (vicarious experiences), persuasi sosial (social persuasion), dan 

keadaan fisiologis dan emosi (physiological and affective states).  

Vicarious experience (modeling) sebuah komponen yang sangat penting 

dalam teori kognitif sosial, mengacu pada perubahan-perubahan perilaku, kognitif, 

dan afektif yang diperoleh dari mengamati satu atau lebih model atau contoh 

(Schunk, 2012). Menurut Ellis (2009) salah satu upaya untuk meningkatkan Self-

Efficacy siswa di dalam kelas adalah dengan memperlihatkan model rekan-rekan 
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sebaya yang sukses kepada para siswa. Alwisol (2009) juga berpendapat self-

efficacy akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain. Dengan 

adanya model yang sesuai dengan isi informasi yang disampaikan akan 

meningkatkan self-efficacy yang berpengaruh pada pengambilan keputusan studi 

lanjut siswa. Namun Feist & Feist (2008) berpendapat apabila orang lain tidak 

setara dengan kita, modeling hanya memberikan efek kecil bagi self-efficacy. 

Selaras dengan penelitian yang dilakukan Morlock (2015) penelitian 

tersebut menggunakan teknik modeling untuk meningkatkan ketrampilan 

membaca pada remaja kurang efektif. Ketidak efektifan dikarenakan keterbatasan 

peneliti yang tidak membandingkan video modeling secara langsung ke model 

pengajaran lainnya. Maka dalam penelitian ini perlu diperhatikan dalam memilih 

kriteria model.  

Sumber yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan self-efficacy adalah 

enactive mastery experience (Feist & Feist: 2008). Kesuksesan kinerja yang telah 

terjadi dimasa lalu akan membangkitkan ekspektensi-ekspentensi terhadap 

kemampuan diri untuk memengaruhi hasil yang diharapkan, sedangkan kegagalan 

cenderung merendahkannya (Schunk: 2012). 

Enactive mastery experience, yang didefinisikan sebagai pencapaian 

kinerja, telah dipandang sebagai sumber yang paling berpengaruh untuk 

membangun kemandirian, karena pengalaman sukses meningkatkan keampuhan 

pribadi seseorang dengan "memberikan bukti otentik bahwa seseorang dapat 

mengumpulkan apa pun yang diperlukan untuk sukses" (Bandura: 1986). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cantrell et al. 2003; Mulholland dan 

Wallace 2001; Wingfield et al. 2000) telah menyelidiki pentingnya berbagai 

sumber self-efficacy kemudian menunjukkan bahwa enactive mastery experience 

dan modeling adalah sumber self-efficacy yang paling efektif. Palmer (2006) 

menyimpulkan bahwa enactive mastery experience pedagogis kognitif dan 

modeling adalah sumber paling penting dari self-efficacy dan mampu 

meningkatkan keyakinan self-efficacy. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Bautista (2011) menggunakan 

vicarious experience dan enactive mastery experience untuk meningkatkan self-

efficacy guru sekolah dasar, hasil menunjukan self-efficacy pengajaran sains 

meningkat secara signifikan selama akhir semester.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bautista 

menerapkan vicarious experience dan enactive mastery experience pada konsep 

pembelajaran maka penelitian ini dimaksudkan untuk menerapkan vicarious 

experience (modeling) dan enactive mastery experience untuk meningkatkan Self-

Efficacy keputusan karir dalam konseling kelompok. Penelitian ini dilakukan 

dengan penggabungan dua sumber, yakni modeling dan enactive mastery 

experience secara bersamaan dalam konseling kelompok untuk meningkatkan 

self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir. Setelah itu, kembali dilakukan 

perbandingan tingkat keefektifan antara penerapan konseling kelompok 

menggunakan penggabungan (modeling dan teknik enactive mastery experience) 

secara bersamaan dengan penerapan konseling kelompok yang hanya 

menggunakan (modeling atau enactive mastery experience) untuk meningkatkan 

self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1. Tahap keputusan karir menjadi masa yang sulit bagi siswa. 

1.2.2. Siswa tidak percaya diri, memiliki penilain diri yang rendah terhadap 

kemampuan keputusan karir 

1.2.3. Kebimbangan dalam merencanakan karir sehingga berakibat pada pilihan 

karir yang tidak tepat. 

1.2.4. Upaya konselor terhadap perkembangan keputusan karir siswa rendah, 

konselor memiliki sumber pengetahuan dan ketrampilan yang kurang.  

1.2.5. Layanan konseling kelompok yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan 

konseling belum menggunakan modeling dan enactie mastery experience 

yang difokuskan kepada self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir. 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ruang lingkup masalah yang akan 

dibahas akan dibatasi sebagai pembahasan masalah yang akan menjadi lebih 

spesifik. Penulis akan membatasi ruang lingkup masalah pada Konseling 

Kelompok Teknik Modeling Dan Teknik Enactive Mastery Experience Untuk 

Meningkatkan Self-Efficacy dalam Pengambilan Keputusan Karir Pada Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 1 Bawang Batang. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

diatas, kiranya dapat dirumuskan masalah penelitian ini agar lebih terfokus maka 

rumusan masalah yang sifatnya umum akan dijabarkan secara spesifik sebagai 

berikut : 

1.4.1 Apakah konseling kelompok dengan menggunakan teknik modeling efektif 

dapat meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir?  

1.4.2 Apakah konseling kelompok dengan menggunakan teknik enactive mastery 

experience efektif dapat meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan 

keputusan karir? 

1.4.3 Apakah konseling kelompok dengan menggunakan teknik modeling dan 

teknik enactive mastery experience efektif dapat meningkatkan self-efficacy 

dalam pengambilan keputusan karir? 

1.4.4 Apakah  konseling kelompok gabungan teknik modeling dan  enactive 

mastery experience lebih efektif dibandingkan dengan mengguanakan satu 

teknik modeling dan enactive mastery experience untuk meningkatkan self-

efficacy dalam pengambilan keputusan karir? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keefektifan 

dari konseling kelompok modeling, enactive mastery experience dan gabuangan 

antara modeling, enactive mastery experience untuk meningkatkan self-efficacy 

dalam pengambilan keputusan karir. Tujuan umum tersebut dirinci secara khusus 

yaitu : 
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1.5.1 Untuk mendapatkan data empirik dan menganalisa tentang tingkat 

keefektifan konseling kelompok dengan teknik modeling untuk 

meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir. 

1.5.2 Untuk mendapatkan data empirik dan menganalisa tentang tingkat 

keefektifan konseling kelompok dengan teknik enactive mastery experience 

untuk meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir. 

1.5.3 Untuk mendapatkan data empirik dan menganalisa tentang tingkat 

keefektifan konseling kelompok dengan teknik modeling  dan teknik 

enactive mastery experience untuk meningkatkan self-efficacy dalam 

pengambilan keputusan karir. 

1.5.4 Untuk mendapatkan data empirik dan menganalisa tentang tingkat perbedaan 

keefektifan konseling kelompok dengan teknik modeling,  teknik enactive 

mastery experience dan gabungan teknik modeling dan enactive mastery 

experience untuk meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan 

karir. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan tesis mengenai konseling 

kelompok teknik modeling dan teknik enactive mastery experience untuk 

meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir. Penelitian ini 

diharapkan juga dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa maupun 

akademika dan praktisi lapangan bimbingan dan konseling di sekolah khususnya 
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terkait dalam kegiatan pelaksanaan konseling kelompok teknik modeling dan 

teknik enactive mastery experience efektif untuk meningkatkan self efficacy dalam 

pengambilan keputusan karir di SMA Negeri 1 Bawang Batang. Peneliti 

selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian yang lebih mendalam terkait 

dengan layanan kelompok untuk meningkatkan kematagan arah pilihan karir, baik 

dalam subjek penelitian maupun metode penelitian dengan menguji efektifitas 

dalam meningkatkan kematangan karir pada siswa.  

1.6.2. Manfaat Praktis. 

1.6.2.1 Bagi guru BK/ Konselor 

Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor diharapkan dapat 

merekomendasikan dan mengaplikasikan dalam pemberian layanan konseling 

kelompok teknik modeling dan enactive mastery experience untuk meningkatkan 

self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir di SMA Negeri 1 Bawang 

Batang.  

1.6.2.2 Pihak Sekolah 

Bagi sekolah dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk 

dapat melaksanakan kegiatan kelompok teknik modeling dan enactive mastery 

experience untuk meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir 

1.6.2.3 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai baha bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan konseling kelompok teknik modeling dan 

enactive mastery experience  untuk meningkatkan self-efficacy dalam 

pengambilan keputusan karir. 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Pustaka  

Pada subbab ini akan disajikan gambaran penelitian sebelumnya yang berupaya 

untuk menganalisis (1) self-efficacy (2) intervensi untuk meningkatkan self-

efficacy dalam keputusan karir (3) modeling self-efficacy pengambilan keputusan 

karir (4) dan enactive mastery experience pengambilan keputusan karir. 

Sadewi, Wibowo & Sugiyo (2019) penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir siswa melalui 

konseling kelompok dengan teknik pemodelan simbolik. Metode penelitian 

eksperimental dengan desain satu kelompok pre-test post-test digunakan dan 

melibatkan delapan siswa sebagai anggota kelompok. Lebih lanjut, pembahasan 

penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi implikasi konseling kelompok 

dengan teknik pemodelan simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan karir siswa. Selaras dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti menggunakan konseling kelompok modeling simbolik 

dapat  efektif meningkatkan self-efficacy pengambilan keputusan karir siswa.  

Krause dan Jennifer M (2017) meneliti tentang pengaruh mastery 

experience, modeling dan social persuasion terhadap efektivitas self-efficacy guru 

PE (Physical Education) untuk mengintegrasikan teknologi selama pengajaran 

siswa. Peserta, 60 (32 wanita, 28 laki-laki) guru siswa, menyelesaikan survei 
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integrasi teknologi komputer untuk pendidikan jasmani sebelum dan pada akhir 

pengalaman mengajar siswa. Keefektifan guru siswa untuk mengintegrasikan 

teknologi kedalam pendidikan jasmani meningkat secara signifikan selama 

pengajaran siswa, dan hubungan positif terjadi antara pengalaman dengan 

teknologi (mastery experience, modeling dan social persuasion) dan self-efficacy 

untuk mengintegrasikan teknologi. Sehingga dengan menggunakan satu atau dua 

sumber dapat meningkatkan self-efficacy, dalam hal ini peneliti mengguankan 

modeling dan enactive mastery experience untuk meningkatkan self-efficacy. 

Astuti, & Gunawa (2016) berdasarkan hasil analisa deskriptif, diketahui 

gambaran sumber-sumber efikasi diri karier remaja SMA di Jakarta Barat 

tergolong tinggi. Jika dilihat berdasarkan dimensi sumber-sumber efikasi diri 

karier maka sumber-sumber yang membentuk efikasi diri karier remaja SMA di 

Jakarta Barat adalah mastery experience, vicarious learning, verbal persuasion, 

dan positive emotional arousal. Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa peneliti 

berpendapat sama sumber self-efficacy salah satunya adalah mastery experience. 

Satria, & Wahyuni (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa self-

efficacy pada siswa yang akan mengambil keputusan karir berada pada kategori 

tinggi sebanyak 49 orang (60,5%) dan 32 orang (39,5%) berada pada kategori 

rendah. Dari empat sub variabel self-efficacy di dapat data yaitu performance 

accomplishments berada pada kategori tinggi sebanyak 45 orang (55,6%), 

vicarious experience berada pada kategori rendah sebanyak 43 orang (53,1%), 

verbal persuasion berada pada kategori tinggi sebanyak 55 orang (67,9%), 

physiological information berada pada kategori tinggi sebanyak 56 orang (69,1%). 
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Dari penelitian tesebut dapat disimpulkan bahwa modeling (vicarious experience) 

merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan self-efficacy.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bisri.M., Purwanto, & Japar (2018) Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang menerima layanan konseling 

kelompok dengan teknik gabungan live modeling dan symbolic modeling 

mengalami peningkatan self-efficacy pengambilan keputusan studi lanjutan lebih 

tinggi daripada siswa yang menerima layanan konseling kelompok dengan teknik 

pemodelan langsung. Dengan menggunakan dua model akan lebih efektif dalam 

meningkatkan self-efficacy, maka peneliti menggunakan lebih tiga model yaitu 

simbolik, live model dan verbal model.  

Penlitan yang dilakukan oleh Hu, Duan & Jiang (2014) studi naturalistik ini 

mengeksplorasi peran prediktif mastery experience para konselor Cina dalam self-

efficacy konseling khusus klien mereka. pengalaman penguasaan konselor 

dioperasionalkan sebagai tujuan, tugas dan ikatan yang dirasakan dari aliansi kerja 

dan kedalaman, kelancaran, positifitas, dan gairah sesi konseling sebelumnya. 

Hasil Hierarchical Linear Modeling menunjukkan bahwa self-efficacy spesifik 

klien secara signifikan berkorelasi dengan tingkat konselor klien kesepakatan pada 

tujuan dan tugas, dan dengan persepsi kedalaman dan positivitas dari sesi 

konseling sebelumnya. Temuan ini muncul untuk mencerminkan tingkat perhatian 

konselor yang tinggi untuk kebutuhan klien dan nilai-nilai budaya tradisional 

mereka. Pennelitian memberikan pemahaman bahwa enactive mastery experience 

merupakan faktor dari self-efficacy. 
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Pemodelan juga dihipotesiskan menjadi sumber penting informasi Self-

Efficacy (Bandura, 1981, 1982b; Schunk, 1984, 1985). self-efficacy mengacu pada 

penilaian pribadi dari kemampuan kinerja seseorang dalam suatu aktivitas tertentu 

(Bandura, 1977, 1981, 1982). Dengan mengamati model, pengamat mungkin 

percaya bahwa mereka telah mempelajari suatu keterampilan, yang dapat 

meningkatkan. 

Sintadewi, N. D., Suarni, N. K & Arum W.M.P (2014) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model konseling behavioral teknik modeling efektif untuk 

meningkatkan efikasi diri siswa, hal ini dilihat dari hasil analisis nitai thitung lebih 

besar dari ttabel (6,51 > 1,734) dengan taraf signifikansi 0.05. Hal ini 

menunujukkan bahwa model konseling behavioral teknik modeling efektif untuk 

meningkatkan efikasi diri siswa 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh AT Pambudi, Mulawarman & 

Muhammad Japar (2019) menunjukan melalui teknik pemodelan, siswa 

memperoleh gambaran tentang keyakinan akan arah karier, kemampuan, 

pengetahuan tentang potensi diri mereka. Mereka juga dapat merencanakan studi 

masa depan mereka yang didukung oleh kesiapan belajar baik ketika mereka 

berada di sekolah atau di rumah. Berdasarkan penelitian ini, dapat membuktikan 

bahwa memperkuat self-efficacy dari keputusan karir akan menumbuhkan rasa 

kesesuaian harapan karir yang telah dimiliki dan selanjutnya membentuk kondisi 

adaptasi karir sehingga pada akhirnya, seseorang dapat beradaptasi dengan hidup 

mereka. pengembangan rentang. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Loban, Wibowo, M.E & Purwanto 

(2017) membuktikan bahwa teknik modeling dapat meningkatkan self-efficacy 

karir. Dalam pelaksanaannya, dengan menghadirkan model langsung atau melalui 

video, dapat membantu siswa untuk mengobservasi secara langsung dan belajar 

dari model tersebut tentang hal mengenai karir.  

Clemson (2001) meningkatkan self-efficacy melalui enactive mastery 

experience adalah salah satu cara untuk membantu orang tua yang berisiko jatuh 

untuk mendapatkan self-efficacy dalam berpartisipasi secara aman dalam 

kegiatan sehari-hari. Sehingga melalui enactive mastery experience self-efficacy 

seseorang akan dapat meningkat, salah satunya melalui layanan konseling 

kelompok yang peneliti akan lakukan.  

Muttaqin, Wagimin & Tadjri (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

layanan informasi karier berbantuan video interaktif dan live modeling untuk 

meningkatkan pemahaman karier siswa SMP Negeri 3 Satu Atap Waru Reja. 

Layanan informasi karier berbantuan video interaktif efektif untuk meningkatkan 

pemahaman karier siswa. Layanan informasi karier dengan teknik live modeling 

juga efektif untuk meningkatkan pemahaman karier siswa. Relevan dengan 

temuan ini maka konselor perlu penerapan video interaktif dan live modeling pada 

pelaksanaan layanan informasi karier agar siswa mampu meningkatkan 

pemahaman karier. Peneliti menggunakan hal serupa yaitu video model berupa 

vlog yang dibuat oleh model tentang keyakinan diri dalam meraih kesuksesan 

karir.  
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bautista dan Boone, (2019) 

menyelidiki dampak lingkungan pengajaran mixedreality, yang disebut Teach 

METM Lab (TML) menggunakan sumber self-efficacy (enactive mastery 

experience) tentang keyakinan self-efficacy pengajaran pendidikan anak usia dini.  

Enam puluh dua preservice guru anak self-efficacy hasil pengajaran sains 

meningkat secara signifikan setelah satu semester partisipasi dalam TML.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cantrell et al. 2003; Mulholland dan 

Wallace 2001; Wingfield et al. 2000) telah menyelidiki pentingnya berbagai 

sumber Self-Efficacy kemudian menunjukkan bahwa Enactive Mastery Experience 

dan modeling adalah sumber Self-Efficacy yang paling efektif. Palmer (2006) 

menyimpulkan bahwa Enactive Mastery Experience pedagogis kognitif dan 

modeling adalah sumber paling penting dari Self-Efficacy dan mampu 

meningkatkan keyakinan Self-Efficacy. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Bautista (2011) menggunakan 

vicarious experience dan Enactive Mastery Experience untuk meningkatkan Self-

Efficacy guru sekolah dasar, hasil menunjukan Self-Efficacy pengajaran sains 

meningkat secara signifikan selama akhir semester. Dengan menggunakan 

gabungan teknik dapat secara signifikan dalam meningkatkan self-efficacy siswa. 

Berberapa penelitian telah ditampilkan mengenai teknik modeling dan 

teknik  enactive mastery experience mampu meningkatkan self-efficacy dalam 

pengambilan keputusan karir. Selanjutnya akan disajikan penelitian mengenai 

keterkaitan self-efficacy sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan karir. 
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Rustika, (2012) Albert Bandura adalah salah seorang tokoh psikologi yang 

menyebutkan bahwa keyakinan memiliki kemampuan untuk mengelola dan 

melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dengan istilah efikasi diri. Efikasi diri 

berkaitan erat dengan konsep diri, harga diri, dan focus of control. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-mehsin (2017) mengenai Self-

Efficacy, bahwa proses kesadaran diri masih dalam proses pertumbuhan dan perlu 

memperoleh pengalaman, karena individu pada tahap ini tidak mencapai total 

tahap kemandirian, mereka berada di tahap perkembangan keterampilan yang 

membantu mereka untuk membuat keputusan, mereka perlu memperoleh 

pengalaman yang mendukung baik informasi langsung maupun tidak langsung. 

Remaja membutuhkan pengembangan pengalaman individu dan sikap, perilaku 

bekerja untuk meningkatkan tingkat kompetensi mereka sendiri, dan dengan 

memberi mereka pengetahuan yang akan mereka gunakan dalam bertindak. Hasil 

penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas pengambilan keputusan 

diperkirakan sekitar 69% dari self-efficacy, dan menunjukkan dampak positif yang 

signifikan secara statistik terhadap kualitas pengambilan keputusan tentang self-

efficacy. 

Hasil penting lainnya dari penelitian tentang self-efficacy untuk pembuatan 

keputusan karir meliputi: (a) lemahnya self-efficacy untuk keputusan karir 

membuat dikaitkan dengan kecemasan selama proses pilihan karir (Matsui & 

Onglatco, 1992); (b) persepsi diri tentang peran gender yang memfasilitasi self-

efficacy yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan karir (Arnold & Bye, 1989; 

Matsui & Onglatco, 1992); Sebaliknya, sikap stereotip tentang peran gender 
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dikaitkan dengan keberfungsian yang lebih lemah untuk membuat keputusan karir 

dan tingkat kecemasan pilihan yang lebih tinggi; dan (c) wanita yang lebih asertif 

dengan keberhasilan pengambilan keputusan karir yang lebih kuat, lebih bersedia 

untuk terlibat dalam kegiatan karir (Nevill & Schlecker, 1988) dalam (Tobergte & 

Curtis, 2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Park (2015) ketidakpastian dalam 

kegiatan pengambilan keputusan karir dan pencarian mereka mengenai informasi 

karir yang terkait harus dipertimbangkan ketika sedang dalam program pendidikan 

karir. Perbedaan signifikan yang diamati antara hambatan karir dan variabel yang 

terkait dengan pengembangan karir, seperti pencarian karir self-efficacy dan 

perilaku persiapan karir, keduanya dilihat sebelum dan sesudah pemberian 

intervensi. Skor self-efficacy pencarian karir meningkat setelah diberikan 

intervensi. Intervensi karir itu sendiri memberikan efek positif pada 

pengembangan karir karena mereka meningkatkan pengetahuan diri dalam 

kaitannya dengan karir dan perilaku pencarian informasi karir. Penelitian ini 

melaporkan bahwa 93,5% dari siswa mengubah rencana karir dan merasakan 

peningkatan kepercayaan diri setelah berpartisipasi dalam intervensi karir. 

Sedangkan menurut Isik. E (2013) Peserta menunjukkan seberapa yakin 

mereka merasa menangani lima tugas yang diperlukan untuk membuat keputusan 

karir (terlibat dalam penilaian diri, mengumpulkan informasi pekerjaan, terlibat 

dalam seleksi tujuan, merencanakan masa depan, dan terlibat dalam pemecahan 

masalah), hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menyelesaikan 
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inventarisasi minat dan berpartisipasi dalam dua sesi dari interpretasi 

menunjukkan peningkatan self efficacy dalam pengambilan keputusan karir. 

Temuan utama dari penelitian yang dilakukan oleh Ogutu & Maragia 

(2017) adalah bahwa self-efficacy mempengaruhi pengambilan keputusan karir. 

Hal ini ditunjukkan oleh hubungan yang signifikan secara statistik antara self-

efficacy dan pengambilan keputusan karir saat korelasi spearman dilakukan dan 

juga saat MLR dipekerjakan. Variabel pengawas (jenis kelamin, usia dan jenis 

sekolah yang didatangi siswa) juga mempengaruhi pengambilan keputusan karir 

baik secara negatif maupun positif. 

Tobergte dan Curtis (2003) menyatakan bahwa self-efficacy secara 

signifikan dalam perkembangan karir karena self-efficacy yang lemah dalam 

membuat keputusan karir dapat menghalangi pengembangan ketrampilan 

pembuatan keputusan karir.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka penelitian 

menggunakan konseling kelompok modeling dan enactive mastery experience 

untuk meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir.  

2.2. Kerangka Teoritis  

2.2.1 Self-Efficacy Pengambilan Keputusan Karir 

Teori self-efficacy merupakan cabang dari social cognitive theory yang 

dikemukakanoleh albert bandura (dikenal pula dengan Social Learning Theory). 

Asumsi awal dan mendasar dari teori kognitif sosial Bandura adalah learning 

theory (teori pembelajaran). Bandura (1997: 86) menilai bahwa individu cukup 

fleksibel dan sanggup mempelajari beragam kecakapan bersikap maupun 
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berperilaku. Sumber pembelajaran terbaik bagi individu adalah adanya 

pengalaman-pengalaman tak terduga (enactive mastery experience ).  

Secara umum teori sosial kognitif menjelaskan bahwa pembentukan 

perilaku individu dijelaskan dalam bentuk interaksi timbal balik antara determinan 

personal (meliputi faktor kognitif dan faktor personal lain), behavior, dan 

environment, yang dikenal dengan istilah triadic reciprocality (Mejia, 2011; 

Ardiyanti & Alsa, 2015). Sehingga dapat dijelaskan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan determinan individu (faktor personal), 

khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia 

mampu atau tidak mampu melakukan suatu tindakan untuk mencapai hasil 

tertentu dengan berhasil (self-efficacy). Dengan kata lain berdasarkan perspektif 

sosial kognitif, self-efficacy ditempatkan sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku.  

Bandura (dalam Fiest & Fiest 2008: 415) mendefinisikan self-efficacy 

sebagai “keyakinan manusia pada kemampuan mereka untuk melatih sejumlah 

ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan kejadian-kejadian di 

lingkungannya”. Gloria & Hird (1999) menjelaskan pula bahwa self-efficacy 

sebagai keyakinan individu pada dirinya yang mendorong seseorang untuk 

berperilaku dan mencapai hasil tertentu. Bandura (1997: 116) menjelaskan self-

efficacy mempenyuai efek pada perilaku manusia empat proses yaitu proses 

kognitif, proses motivasi, proses efeksi dan proses seleksi. “ A substansial body of 

literature shows that efficacy beliefs regulate human function throught four major 
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processes. They include cognitive, motivational, affective and selective 

processes”. 

Self-efficacy secara signifikan berkaitan dengan performansi, inisiatif dalam 

menghadapi situasi, dan ketekunan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas, 

khususnya dalam menghadapi rintangan dan hambatan (Bandura dalam Kaiser, 

2003). Self-efficacy yang tinggi akan mengembangkan kepribadian yang kuat pada 

seseorang, mengurangi stress dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang 

mengancam. Berbeda dengan individu dengan self-efficacy rendah yang akan 

cenderung tidak mau berusaha atau menyukai kerjasama dalam situasi yang sulit 

dan tingkat kompleksitas yang tinggi.  

Bandura (1997) melihat self-efficacy terdiri dari dua jenis yakni self-

efficacy positif dan self-efficacy negatif. Self-efficacy dikatakan positif ketika 

keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa ia percaya mempunyai kuasa untuk 

menciptakan apa yang ia inginkan atau harapkan. Sedangkan, self-efficacy yang 

negatif ketika keyakinan yang dimiliki seseorang membuat dirinya lemah atau 

melemahkan diriya sendiri. Kaiser (2003) mengungkapkan bahwa seseorang 

dengan self-efficacy positif percaya bahwa ia dapat menyelesaikan suatu tugas 

tertentu dengan baik, seringkali mengerahkan usaha yang cukup untuk 

menyelesaikan tugas yang ia jalani. Sebaliknya orang yang memiliki self-efficacy 

yang negatif seringkali menyerah dalam menghadapi kesulitan.  

2.2.1.1 Pengertian Self-Efficacy Pengambilan Keputusan Karir 

Dengan berlandaskan Social Cognitive Theory yang dikembangkan oleh Bandura 

(1997), Lent, Brown dan Hackett (1994) mengembangkan Social Cognitive 
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Career Theory (SCCT) dan mengkaji mengenai keterkaitan dengan afeksi diri, 

tuntutan dari luar, dan tujuan diri sebagai representasi serta menjadi bagian dari 

proses pengambilan keputusan karir (Gushue 2006). Teori SCCT seringkali dikaji 

untuk menjelaskan perkembangan dari perminatan karir, pilihan studi lanjut dan 

perkerjaan, serta performa dan ketekunan ketika belajar dan bekerja (Lent, Brown 

& Hackett, dalam Kid, 2006). 

Hacket dan Betz (1981) memperkenalkan pertama kalinya konsep self -

efficacy yang dikaitkan dengan karir seseorang dan menjadi predikator pada 

pilihan akademik dan pilihan karir, lebih khusus pada perempuan. Self-efficacy 

pengembalian keputusan karir berkaitan dengan self-efficacy seseorang untuk 

melakukan tugas tugas dalam proses pembuatan keputusan karir (Betz dalam 

Mejia ,2011). 

Taylor &Betz (1983) merujuk pada teori self-efficacy dari bandura dan 

melakukan penelitian mengenai self-efficacy pengambilan keputusan karir untuk 

memahami mengenai kebimbangan karir. Taylor dan Betz (1983) mendefinisikan 

self-efficacy pengambilan keputusan karir sebagai keyakinan seseorang untuk 

dapat sukses dalam menilai diri dengan tepat, mengumpulkan informasi bidang 

kerja, menyeleseksi tujuan, membuat perencanaan karir dan memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan karir. Taylor dan Betz (dalam Wang,Zhang, 

& Shao, 2010) menjelaskan bahwa self-efficacy yang rendah dalam pengambilan 

keputusan karir berkaitan dengan ketidaktahuan individu akan kelebihan dan 

kekurangannya, tidak mendapatkan informasi tentang rencana karir, tidak dapat 

membuat tujuan, tidak dapat membuat perencanaan karir, dan tidak bisa 

memecahkan masalah terkait karirnya.  
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Self-efficacy pengambilan keputusan karir mewakili sebuah penilaian 

kognitif atau penilaian kinerja di masa depan yang dianggap sebagai mekanisme 

utama dari peraturan diri kognitif sosial. Siswa yag kurang yakin akan 

kemampuan mereka untuk penyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir dan 

perilaku-perilaku yang diperlukan untuk pembuatan keputusan yang afektif akan 

lebih sering ragu sehubungan dengan pilihan karir (Byron, Maureen, & Brian, 

2002). 

Dengan memiliki self-efficacy pengambilan keputusan karir yang tinggi, 

maka individu akan mampu mempertahankan pilihan program studinya meskipun 

lingkungan kurang mendukung. Bahkan, self-efficacy pengambilan keputusan 

karir yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencari berbagai solusi saat 

menemui hambatan. Self-efficacy pengambilan keputusan karir kategori tinggi 

akan meningkatkan komitmen individu untuk melakukan eksplorasi karir (Wolfe 

& Betz, 2004). Salah satunya, individu akan termotivasi untuk mencari informasi 

tentang program studi secara aktif. Saat tidak mendapatkan informasi karir dari 

satu sumber tertentu, maka individu yang efikasi dirinya tinggi akan mencari 

informasi pada sumber yang lain. 

Awalnya Tylor & Betz (1983) mengembangkan instrumen career decision 

making Self-Efficacy (CDMSE) yang terdiri dari 50 item untuk mengukur level 

keyakinan diri dalam memenuhi tugas pengambilan keputusan karir yang terdiri 

dari 5 indikator yakni, self-appraisal, occupational information, goal selection, 

planning, proble solving. Selanjutnya Betz, Klein, & Taylor (1996) membuat 
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ringkas instrumen CDMSES menjadi career decision-making Self-Efficacy Scale-

Short Form (CDMSES-SF) yang terdiri dari 25 item dengan indikator yang masih 

sama. Perkembangan selanjutnya efikasi diri pengambilan keputusan karir, lazim 

juga disebut efikasi diri keputusan karir.  

Self-efficacy pengambilan keputusan karir dipengaruhi oleh faktor personal 

(misalnya predisposisi, jenis kelamin, dan ras/etnis) dan faktor konstektual 

misalnya latar belakang keluarga dan pengalaman belajar (Byron dkk, 2002; 

Bound, 2013). Self-efficacy pengambilan keputusan karir yang tinggi berkolerasi 

positif dengan sikap karir dan akan meningkatkan komitmen individu untuk 

melakukan eksplorasi. Salah satunya, individu akan termotivasi untuk mencari 

informasi tentang program studi secara aktif. Saat tidak mendapatkan informasi 

karir dari satu sumber tertentu, maka individu yang efikasi dirinya tinggi akan 

mencari informasi pada sumber yang lain. Tingkat Self-efficacy seseorang 

berbeda-beda hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. 

2.2.1.2 Faktor Self-Efficacy Pengambilan Keputusan Karir 

Lent, Brown, dan Hackett (1996) yang memperkenalkan pertama kalinya 

mengenai Social Cognitive Career Theory (SCCT) menjelaskan keberkaitan self-

efficacy dengan pengambilan karir. Social Cognitive Career Theory (SCCT) yang 

dikembangkan oleh Lent, Brown, dan Hackett (1996) ini mengadopsi konsep dari 

Bandura (1997) mengenai self-efficacy dan menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi self-efficacy pada diri individu berkaitan pula dengan self-efficacy 

pegembalian keputusan karir. Faktor yang memepengaruhi antara lain: 
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2.2.1.2.1 Budaya  

Budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai (values), kepercayaan (beliefs), 

dalam proses pengaturan diri (self-regulatory process) yang berfungsi sebagai 

sumber penilaian self-efficacy dan juga sebagai konsekuensi dari keyakinan akan 

self-efficacy. Anak-anak dan remaja mengekspos lingkungan mereka secara 

langsung dan dialami sendiri yang memiliki potensi relevansi karir. Selain 

keterkaitan mereka terhadap kegiatan yang dilakukan, relevansi remaja diperkuat 

pula oleh budaya keluarga dan lingkungan tempat ia tinggal.  

2.2.1.2.2 Jenis Kelamin 

Perbedan jenis kelamin juga berpengaruh terhadap self-efficacy. Hal ini dapat 

dilihat dari penelitian Bandura (1997) yang menyatakan bahwa wanita lebih tinggi 

efikasinya ketika mengelola perannya. Wanita yang memiliki peran selain sebagai 

ibu rumah tangga, juga sebagai wanita karir akan memiliki efikasi diri yang tinggi 

dibandingkan dengan pria yang bekerja. Jenis kelamin sebagai aspek sosial 

dibangun dari pengalaman yang mempertimbangkan kondisi sosiokultural 

tertentu, misalnya jenis kelamin dan kaitannya dengan dukungan orang lain, 

kepercayaan orang lain, serta kekecewaan karena adanya perbedaan sikap karena 

jenis kelamin yang berbeda. Termasuk pula pada pengambilan keputusan karir, 

dimana pada beberapa perbedaan jeis kelamin mempengaruhi sikap dan pilihan 

karir yang berbeda dari seseorang. 

2.2.1.2.3 Sifat Dari Tugas Yang Dihadapi  

Derajat dari kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu akan 

mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap kemampuan dirinya sendiri. 
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Semakin kompleks tugas yang dihadapi oleh individu maka akan semkin rendah 

individu tersebut menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika individu dihadapkan 

pada tugas yang mudah dan sederhana maka akan semakin tinggi individu tersebut 

menilai kemampuannya. 

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor self-efficacy dalam pengambilan 

keputusan karir maka dapat disimpulkan bahwa budaya yang berbeda-beda, jenis 

kelamin, sifat dari tugas yang dihadapai sangat berpengaruh dalam terbentuknya 

self-efficacy seseorang. Pengambilan keputusan karir yang tepat diringi dengan 

tingginya tingkat self-efficacy Terdapat beberapa aspek yang dapat mengukur 

tingkat Self-Efficacy dalam pengambilan keputusan karir.  

2.2.1.3 Aspek-Aspek Self-Efficacy Pengambilan Keputusan Karir  

Taylor & Betz yang pertama kali mengembangkan instrumen untuk mengukur 

self-efficacy pengambilan keputusan karir menjelaskan self-efficacy pengambilan 

keputusan karir terdiri dari 5 aspek. Taylor & Betz (1983) merujuk teori dasar 

yang dikemukakan oleh Bandura (1977, dalam Taylor & Betz, 1983) yakni teori 

Self-Efficacy. Aspek/domain perilaku yang relavan dengan proses pengambilan 

keputusan karir dijabarkan kedalam lima aspek yakni: 

2.2.1.3.1 Self-Apprasial (Penilaian Diri) 

Aspek ini menjelaskan bagaimana gambaran self-efficacy siswa melalui peilaian 

terhadap diri individu sendiri. Artinya siswa akan memiliki self-efficacy tinggi 

atau rendah ditentukan dari penilaian individu tersebut terhadap dirinya sendiri.  
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2.2.1.3.2 Occupational Information (Informasi Bidang Karir) 

Aspek kedua self-efficacy menggambarkan tinggi rendahnya self-efficacy siswa 

dilihat dari pengumpulan informasi tentang bidang karir yang diminati. Dimensi 

ini melihat seberapa jauh siswa yakin akan kemampuannya untuk bidang karir 

tertentu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.  

2.2.1.3.3 Goal Selection (Seleksi Tujuan) 

Aspek ini menggambarkan self-efficacy siswa dilihat dari keyakinan terhadap 

tujuan yang akan dicapai pada bidang karir yang diminati. Dimana siswa yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi akan merasa percaya bahwa tujuan pada bidang 

karir tertentu pasti dapat diwujudkannya.  

2.2.1.3.4 Planning For The Future (Perencanaan Masa Depan) 

Aspek ini menjelaskan bagaimana siswa memiliki keyakinan terhadap rencana 

masa depan yang akan dibuat untuk memilih bidang karir tertentu. Siswa yang 

memiliki self-efficacy tinggi akan percaya bahwa rencana masa depan yang dibuat 

mampu diwujudkan.  

2.2.1.3.5 Problem Solving  

Aspek terakhir menggambarkan keyakinan siswa akan mampu menyelasaikan 

masalah dengan baik, siswa yang memiliki self-efficacy tinggi merasa mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi, sedangkan siswa yang memilki self-efficacy 

rendah merasa tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi.  

Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek self-efficacy dalam pengambilan 

keputusan karir maka dapat disimpulkan bahwa self-apprasial, occupational 
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information, goal selection, planning for the future, Problem solving merupakan 

aspek-aspek yang mempengruhi self-efficacy dalam pengambilan keputuskan 

karir. Peneliti menjadikan 5 aspek tersebut sebagai acuan untuk membuat skala 

yang diadaptasi dari skala Career Decision Making Self-Efficacy CDSES-SF. 

Penggunaan skala tersebut dapat mengukur tingi rendahnya Self-Efficacy 

seseorang dalam pengambilan keputusan karir. Self-Efficacy seseorang dapat 

meningkat melalui sumber Self-Efficacy. 

2.2.1.4 Sumber Self-Efficacy Pengambilan Keputusan Karir 

Seseorang dapat memiliki Self-Efficacy yang tinggi di satu situasi namun rendah 

di situasi lain. Hal ini terkait dikemukakan oleh Bandura (1997) menjelaskan 

bahwa sumber self-efficacy adalah enactive mastery experience, vicarious 

experience, verbal persuasion dan physiological / affective states. Self-Efficacy 

dapat diperoleh, dipelajari dan dikembangkan dari empat sumber tersebut, yang 

pada dasarnya keempat sumber self-efficacy adalah stimulasi atau kejadian yang 

dapat memberikan inspirasi atau pembangkit positif untuk berusaha 

menyelesaikan tugas atau masalah yang dihadapi seseorang. Berikut penjelasanya:  

2.2.1.4.1 Enactive Mastery Experience  

Sumber paling berpengaruh bagi self-efficacy adalah pengalaman-pengalaman 

tentang penguasaan (mastery experience), yaitu performa-performa yang sudah 

dilakukan dimasa lalu. Biasanya, kesuksesan kinerja akan membangkitkan 

ekspektansi-ekspetansi terhadap kemampuan diri untuk memengaruhi hasil yang 

diharapkan, sedangkan kegagalan cenderung merendahkannya. 
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2.2.1.4.2 Vicarious Experience (Pengalaman Orang Lain/ Modeling) 

Sumber kedua self-efficacy adalah vicarious experience yaitu pengalaman-

pengalaman yang tak terduga yang disediakan orang lain. Self-efficacy meningkat 

ketika manusia mengamati pencapaian orang lain yang setara kompetensinya, 

tetapi menurun ketika melihat kegagalan seorang rekan. Apabila orang lain tidak 

setara dengan kita.  

2.2.1.4.3 Social Persuasion 

Self-efficacy dapat juga diraih atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Efek dari 

sumber ini sedikit terbatas namun, namun dalam kondisi yang tepat, persuasi 

orang lain dapat meningkatkan atau menurunkan Self-efficacy. Kondisi pertama 

yang dimaksud adalah seseorang harus percaya kepada sang pembicara, 

penolakan atau kritik dari sumber yang dipercaya memiliki efek yang lebih kuat 

pada Self-efficacy dari pada sumber yang tidak dipercaya.  

2.2.1.4.4 Physiological And Emotional States (Keadaan Fisik Dan Emosi) 

Emosi yang kuat biasanya menurunkan tingkat performa. Ketika mengalami rasa 

takut yang besar, kecemasan yang kuat dan tingkat stress yang tinggi, manusia 

memiliki ekspektansi Self-efficacy yang rendah.  

Berdasarkan uraian mengenai sumber self-efficacy dalam keputusan karir 

terdapat empat sumber yaitu enactive mastery experience, vicarious experience, 

social persuasion, physiological and emotional states. Peneliti memilih dua 

sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu vicarious experience/ 

modeling dan enactive mastery experience untuk meningkatkan self-efficacy 
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dalam pengambilan keputusan karir. Self-efficacy memiliki beberapa klasifikasi 

untuk melihat tingkatan self-efficacy seseorang.  

2.2.1.1 Klasifikasi Self-Efficacy 

Untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya Self-efficacy yang 

dimiliki oleh individu, maka klasifikasi self-efficacy berikut ini akan dijelaskan 

menurut Cormier, Nurius dan Osbom (2009) Self-efficacy terbagi menjadi dua 

yaitu self-efficacy tinggi dan self-efficacy rendah.  

2.2.1.4.5 Self-Efficacy Tinggi 

Orang-orang yang memiliki tingkat Self-efficacy yang tinggi sangat cepat dalam 

menghabat terjadinya kegagalan. Pada situasi yang sangat ekstrim sekalipun orang 

tersebut adalah orang yang termotivasi, berenergi, dan mengambil risiko meski 

ada kemungkinan kegagalan. Individu dapat melihat dasar kognitif Self-efficacy 

dan cara-cara di mana skema diri, kebiasaan pemrosesan kogitif, dan interaksi 

dengan dunia dapat berkontribusi baik secara positif maupun negatif untuk 

keyakinan self-efficacy. Perasaan Self-efficacy merupakan determinan utama dari 

apakah orang-orang terlibat dalam sebuah tugas, jumlah usaha yang mereka 

lakukan jika mereka terlibat pada suatu kegiatan, dan berapa lama mereka akan 

bertahan dengan tugas jika mereka menghadapi keadaan yang tidak 

menyenangkan. Beberapa individu mungkin merasa terlalu percaya diri dalam 

melakukan sesuatu dan ada individu lain yang mungkin mengalami kurang 

percaya diri. Umumnya saat kita mengembangkan kompetensi dalam bentuk 

apapun kita meningkatkan dan memperkuat Self-efficacy kita, kepercayaan diri, 
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harga diri, kemauan untuk mengambil resiko, dan kemampuan untuk melakuka 

tugas.  

2.2.1.4.6 Self-Efficacy Rendah  

Sebagian individu yang memiliki Self-efficacy yang rendah karena mereka tidak 

mengantisipasi kegagalan atau tidak mampu menafsirkan kegagalan dengan cara 

yang tidak signifikan yang dapat mengurangi harapan self-efficacy masa depan 

mereka. Individu yang terganggu dengan perasaan depresi yang berkontribusi 

terhadap pesimisme, tingkat energi yang rendah, dialog internal negatif, 

kerentanan, dan keputusasaan, mengakibatkan rendahnya tingkat kinerja. Bila 

orang-orang ini mengalami kegagalan, kemungkinan besar mereka akan 

mengalami kegagalan untuk menafsirkannya sebagai bukti lebih lanjut bahwa 

mereka tidak mampu ("Ini salah saya," "Saya selalu mengacaukan segalanya," 

"Ini benar contoh lain bahwa saya tidak dapat melakukan apapun dengan benar"), 

dengan demikan memperdalam harapan masa depan yang rendah. Individu 

dengan tingkat Self-efficacy yang rendah yang dirasakan, hindari tugas yang sulit, 

miliki harapan yang lebih rendah, dan memiliki komitmen yang lemah untuk 

mencapainya sebuah tujuan. Mereka lebih rentan terhadap ketidakmampuan 

pribadi, membiarkan self-talk negatif, menempatkan sedikit usaha, memiliki 

sedikit energi untuk tugas, dan mengambil lebih lama pulih dari kegagalan pada 

beberapa tugas. Mereka sangat rentan terhadap stres dan depresi. Saat kita 

merasakannya Tidak terkendali, perasaan rendah diri kita bisa meningkat produksi 

katekolamin yang dapat mempengaruhi rendahnya self efficacy. 
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Stefani (2016) menyebutkan 

bahwa keberhasilan individu dimasa lalu akan sangat mempengaruhi perilakunya 

dimasa sekarang, sebagai hasil penelitiannya ditemukan bahwa semakin tinggi 

nilai yang diperoleh maka efikasi diri siswa akan meningkat. Hal tersebut 

memunculkan rasapercaya diri yang tinggi bahwa ia dapat memperoleh nilai yang 

baik pula dalam bidang lainnya 

Tinggi rendahnya Self-efficacy akan sagat berpengaruh pada remaja yang 

akan menetapkan pilihan atau pengambilan keputusan karir yang sesuai dengan 

bakat, minat serta potensi yang dimilikinya. Ketika individu tidak mampu 

mengatasi berbagai hambatan, mudah putus asa maka akan berpengaruh dengan 

Self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir. Dan sebaliknya ketika individu 

termotivasi dan mampu mengatasi hambatan serta berani mengambil resiko 

dengan kemungkinannya akan gagal maka individu tersebut akan mudah dalam 

menentukan pilihannya dalam karir karena individu tersebut memiliki self-efficacy 

yang tinggi. Untuk meningkatkan self-efficacy seseorang perlu adanya intervensi 

salah satunya dengan layanan konseling kelompok.  

2.2.2 Konseling Kelompok 

2.2.2.1 Pengertian Konseling Kelompok 

Menurut (Corey, 2012: 28) konseling kelompok adalah pencegahan serta tujuan 

perbaikan. Secara umum, konseling kelompok memiliki fokus khusus yang 

meliputi pendidikan, karir sosial dan pribadi. Kelompok kerja menekankan 

komunikasi antar pikiran, perasaan, dan perilaku di sini dan sekarang. konseling 
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kelompok sering berorientasi pada masalah, dan anggota sangat menentukan 

konten dan tujuannya. 

Pendapat lain Gibson (2011:275) menyebutkan konseling kelompok adalah 

proses interpersonal yang dipimpin oleh konselor yang terlatih secara profesional 

dan dilaksanakan dengan individu-individu yang sedang menghadapi problem-

problem perkembangan khusus. Hal itu berfokus pada pikiran, perasaan, sikap, 

nilai, tujuan tingkah laku dan tujuan individu dan grup secara keseluruhan. 

Sedangkan menurut (Myrick, 2011: 224) konseling kelompok adalah suatu 

pengalaman pendidikan unik dimana para siswa dapat bekerja bersama untuk 

menggali gagasan, sikap, perasaan dan prilaku khususnya yang berhubungan 

dengan perkembangan pribadi dan kemajuan di sekolah. Konselor bertugas 

memfasilitasi interaksi antar peserta, dimana mereka terlibat dalam suatu 

hubungan yang di rancang sehingga anggota saling memberi umpan balik, 

mendengarkan terbuka satu sama lain. 

Wibowo (2005: 32) mendefenisikan bahwa konseling kelompok merupakan 

upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat 

pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan 

dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling merupakan suatau 

proses intervensi yang bersifat membantu individu untuk meningkatkan 

pemahaman tentang diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Salah satu 

cara untuk meningkatkan kesadaran akan pertumbuhan dan perkembangan 

individu yang sehat adalah melalui proses konseling yang dilakukan oleh konselor 

terlatih dan profesional dalam menggunakan teknik-teknik khusus secara 
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sistematis untuk membantu orang lain berhubungan secara realistis dan sukses 

dengan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya, dan menimbulkan 

kesadaran penuh tentang pribadinya. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Konseling 

kelompok adalah suatu layanan yang difokuskan untuk membantu konseli/siswa 

(anggota kelompok) dengan menekankan komunikasi interpersonal dengan 

pemikiran, perasaan, dan perilaku yang sadar dalam jangka waktu di sini dan 

sekarang dengan melibatkan fungsi terapeutik, berorientasi pada kenyamanan, ada 

rasa saling percaya mempercayai, ada pengertian, penerimaan, dan bantuan antar 

sesama anggota kelompok. Kegiatan layanan konseling kelompok yang akan 

dilaksinakan harus memiliki tujuan terlebih dahulu. 

2.2.2.2 Tujuan Layanan Konseling Kelompok 

Menurut Corey (2012: 33) tujuan yang dilaksanakan layanan konseling kelompok 

meliputi (1) membantu individu mencapai perkembangan perilaku yang positif 

dan mencapai ketrampilan interpersonal yang efektif; (2) memberdayakan proses 

kelompok untuk memfasilitasi modifikasi perilaku dalam hal ini adalah Self-

Efficacy; (3) membantu anggota kelompok memperoleh dan belajar perilaku baru 

yang dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. 

Kesuksesan layanan konseling kelompok sangat dipengaruhi oleh 

sejauhmana keberhasilan tujuan yang akan dicapai dalam layanan konseling 

kelompok yang diselenggarakan. (Gibson & Mitchell, 2011: 284-286) 

menyebutkan tujuan dilaksanakannya layanan konseling kelompok meliputi: 

a. Individu dapat mengeksplorasi dirinya sendiri. 
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b. Mendapatkan pemahaman atas perasaan dan perilakunya. 

c. Mengembangkan hubungan positif dengan orang lain. 

d. Belajar bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. 

Pendapat lain, tujuan konseling kelompok adalah individu mampu 

meningkatkan kemampuan pengembangan pribadi, mengatasi masalah-masalah 

pribadi, terampil dalam mengambil alternatif dalam memecahkan masalahnya, 

serta memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu 

untuk melakukan tindakan yang selaras dengan kemampuannya semaksimal 

mungkin melalui perilaku perwujudan diri (Wibowo, 2005). 

Berdasarkan apa yang menjadi pernyataan diatas dapat disimpulkan tujuan 

konseling kelompok yaitu membantu individu mencapai perkembangan perilaku 

yang positif dan mencapai ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan potensi 

diri, mengembangkan hubungan positif dengan orang lain, dan belajar 

bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Konseling kelompok yang 

digunakan pada penelitian bertujuan untuk meningkatkan Self-Efficacy dalam 

pengambilan keputusan karir. Agar tujuan konseling kelompok dapat tercapai 

perlu adanya peran pemimpin konseling kelompok.  

2.2.2.3 Peran Pemimpin pada Konseling Kelompok  

Menurut (Jacobs, Masson, & Harvill, 2012) Pemimpin merupakan peran utama 

dalam perubahan kelompok. Anggota sangat penting, tetapi pemimpinlah yang 

menciptakan iklim terapeutik dan bertanggung jawab untuk memfokuskan 

kelompok. Ini tidak berarti bahwa dia melakukan semua pembicaraan atau 

konseling sendiri, tapi itu berarti pemimpin bertanggung jawab, dan memiliki 
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banyak perbedaan tanggung jawab dengan anggota kelompok. Adapun keenam 

tanggung jawab tersebut diantaranya adalah: 

2.2.2.3.1. Mengetahui Subjek atau Topik 

Adalah tanggung jawab pemimpin untuk memiliki pemahaman yang baik tentang 

isu-isu yang mungkin terjadi yang muncul dalam kelompok terapi. Pemimpin 

perlu tahu tentang kepercayaan, keakraban, dan hubungan. Terlalu sering, kita 

mendengar tentang kelompok terapi yang dipimpin oleh seseorang yang tidak tahu 

masalah atau apa yang harus dilakukan ketika topik penting dibesarkan. Dalam 

kelompok untuk depresi, gangguan makan, kecanduan seks, atau manajemen 

kemarahan, mengetahui Isu akan memungkinkan pemimpin untuk mengenalkan 

topik yang relevan dan menggunakan latihan yang dirancang untuk membuat 

anggota mengeksplorasi pikiran dan perasaan batin mereka. 

2.2.2.3.2. Memberikan Suasana yang Tepat 

Menciptakan suasana dimana anggota merasa aman untuk berbagi pemikiran dan 

perasaan mereka adalah tanggung jawab pemimpin. Anggota harus merasa bahwa 

mereka akan didengar. Pemimpin harus menciptakan lingkungan positif di mana 

kepercayaan dan rasa hormat berada dikomunikasikan dan dimodelkan. Hal ini 

membutuhkan pengghindaran komentar yang negatif, bermusuhan, atau tidak 

peka. Pemimpin menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu untuk mengingatkan 

anggota mereka ada untuk saling membantu. Beberapa frase yang baik untuk 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Ide apa yang Anda miliki yang mungkin bisa membantu? 

Apa yang bisa Anda katakan yang bisa membantu? 
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Saya menghargai sharing dan kepedulian yang Anda tunjukkan. Dengan 

ini sikap, saya tahu kita bisa memiliki pengalaman kelompok yang baik dan orang 

bisa dibantu. Kami di sini untuk saling membantu dan saling mendukung. Apakah 

ada yang punya saran, pikiran, atau reaksi yang menurut mereka bisa membantu? 

Pertimbangan lain mengenai suasana yang tepat adalah apakah seorang 

pemimpin melihat anggota kelompoknya membutuhkan konseling individual. 

Dalam kebanyakan kasus, kita rasakan ini tidak hanya tepat, tapi seringkali sangat 

bermanfaat, karena pemimpinnya tanggung jawab adalah untuk membantu 

semaksimal mungkin.  

2.2.2.3.3. Mengarahkan Fokus 

Pemimpin kelompok terapi harus selalu memperhatikan terhadap fokus dan 

apakah itu harus dipegang atau digeser. Jika kelompok difokuskan untuk 

membantu anggota dengan perhatian, pemimpin harus menilai apakah 

kekhawatiran yang didiskusikan memiliki relevansi anggota lainnya dan jika 

anggota bisa terlibat dalam membantu anggota dengan masalahnya. 

2.2.2.3.4. Mengenal Anggota 

Tanggung jawab pemimpin lainnya adalah memperhatikan setiap orang yang ada 

di dalam kelompok, karena setiap saat anggota dapat bereaksi secara emosional 

terhadap sesuatu sedang dibahas. Dengan melihat semua anggota, pemimpin akan 

terlihat perbedaan reaksi. Jika kelompok terdiri dari anggota dengan latar 

belakang budaya yang beragam, maka pemimpin harus memiliki ketrampilan dan 

perlu terus memantau reaksi terhadap topik atau masalah yang berbeda. Untuk 

benar-benar mengerti, pemimpin mungkin perlu meminta anggota bagaimana 
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budayanya berhubungan dengan situasi yang sedang dibahas. Ini bisa sangat 

berarti bagi kesadaran anggota akan budaya dan dalam memahami reaksi anggota 

tertentu. Tidak etis bekerja secara intens dengan individu di kelompok jika 

pemimpin tidak mengerti kerangka referensi budaya anggota. 

2.2.2.3.5. Melihat Waktu 

Tanggung jawab lainnya adalah memastikan bahwa waktu yang tersisa dalam sesi 

untuk mencakup masalah secara memadai. Terkadang para pemimpin membuat 

kesalahan dengan mengenalkan sebuah topik atau membiarkan anggota untuk 

mulai membahas masalah yang sangat pribadi dengan hanya sisa waktu beberapa 

menit lagi.  

2.2.2.3.6. Membagi "waktu pelaksanaan" 

Tanggung jawab pemimpin untuk menyadari jumlah waktu setiap anggota harus 

mengatasi masalah. Anggota tidak harus sama waktu, tapi penting untuk tidak 

mencurahkan banyak waktu kepada satu atau lebih dua anggota Jika anggota 

tampaknya membutuhkan banyak waktu dalam kelompok, mungkin memang 

begitu sebaiknya lihat anggota itu secara individu atau, dalam kasus yang ekstrim, 

mintalah anggota tidak tetap dalam kelompok. Pemimpin harus menyadari bahwa 

kelompok seharusnya tidak didominasi oleh kebutuhan terapi seseorang. Akan ada 

saat dimana fokus ada pada satu orang selama 20-30 menit, tidak apa-apa, selama 

orang ini melakukannya tidak ada fokus padanya minggu demi minggu. Untuk 

menghindari menghabiskan terlalu banyak waktu pada satu orang, seorang 

pemimpin dapat merasa terbantu untuk memikirkan pertanyaan yang diberikan 

kepada sejumlah anggota kelompok.  
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Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin 

kelompok adalah mengetahui topik, membentuk suasana yang teoat, mengarahkan 

fokus agara tema tidak melebar, mengenal anggota satu dengan yang lain agar 

terjadi dinamika kelompok, mengatur waktu setiap tahapan, dan membagi waktu 

pelaksanaan.  

Dengan adanya saling komunikasi diharapkan individu dapat memiliki 

efikasi diri yang positif karena adanya orang lain akan memotivasi individu lain 

dengan keputusan untuk merubah tingkah laku adalah keputusan yang diambil 

oleh individu kerena didukung oleh kesadaran yang tinggi yang pada akhirnya 

menciptakan perubahan tingkah laku siswa. Anggota kelompok dapat memperoleh 

umpan balik dari konselor dan anggota lain, sehingga tiap anggota akan dapat 

langsung berlatih perilaku dalam komunitas dan hasil perilaku tersebut dapat 

diamati dan dievaluasi balik oleh konselor, anggota lain maupun dirinya sendiri. 

Agar kegiatan layanan konseling kelompok dapat terlaksana maka perlu adanya 

pembentukan kelompok.  

2.2.2.4 Pembentukan Kelompok 

Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok, hal yang penting dilakukan 

adalah pembentukan kelompok sehingga diharapkan nantinya konseling kelompok 

berjalan dengan baik dan dapat membentuk dinamika kelompok. 

2.2.2.4.1. Memilih Anggota Kelompok  

Wawancara screening pra-kelompok lebih disukai, pemimpin kelompok harus 

mempertajam kemampuan penilaian dan menerapkan prosedur untuk menyaring 

selama pertemuan kelompok awal. Berikut ini adalah daftar tugas-tugas penting 
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yang harus dilakukan baik dalam wawancara pra-kelompok atau selama 

pertemuan awal (Fall, 2013:1) : 

1. Kaji kesiapan potensi anggota untuk pengalaman kelompok. Anggota 

kelompok potensial harus memiliki motivasi yang baik untuk perubahan dan 

harapan keberhasilan. 

2. Pilih sebagai anggota kelompok orang-orang yang menjaga setidaknya satu 

minimal hubungan interpersonal yang utama. Hal ini pengalaman sukses akan 

membantu anggota kelompok dalam menghadapi dampak dari beberapa 

hubungan dalam kelompok. 

3. Pilih hanya orang yang memiliki relatif tidak adanya patologi atau masalah 

terlalu ekstrim bagi anggota kelompok untuk menangani. Faktor ini, 

dikombinasikan dengan poin 2, akan menunjukkan perlunya rujukan ke terapi 

individu sampai waktu seperti anggota potensial bisa dari pengalaman 

kelompok.  

4. Tentukan potensi anggota ini "sesuai" dalam kelompok. Idealnya, total 

kelompok akan cukup heterogen dalam hal dinamika kepribadian. Hal ini akan 

memungkinkan untuk kreativitas yang lebih besar dalam pemecahan masalah 

dan memberikan jangkauan yang lebih luas dari kemungkinan interaksional. 

Hal ini sangat penting ketika kelompok-kelompok yang terorganisir di sekitar 

masalah umum seperti pelanggaran, alkoholisme, perceraian, kekerasan 

suami-istri, atau penyalahgunaan zat. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan dalam memilih anggota 

kelompok perlu mempertimbangkan motivasi, hubungan interpersonal, sesuai 
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dalam kelompok, sehingga diharapkan konseling kelompok berjalan dengan baik. 

Subyek yang mengikuti kegiatan konseling kelompok dalam penelitian ini yaitu 

siswa yang memiliki Self-Efficacy dalam keputusan karir rendah. 

2.2.2.4.2. Jumlah Peserta (group size)  

Banyak sedikitnya peserta (anggota kelompok) bergantung pada umur konseli, 

tipe/macam kelompok, pengalaman konselor, problem yang akan ditangani. Pada 

sekelompok orang-orang dewasa, jumlah delapan orang anggota/peserta dengan 

satu orang pemimpin merupakan ukuran jumlah yang baik. Pada kelompok anak-

anak dapat berkisar tiga sampai empat orang peserta. Pada dasarnya suatu 

kelompok harus mempunyai cukup banyak orang anggota kelompok dalam rangka 

untuk berinteraksi dan jumlah anggota kelompok yang cukup akan memberi 

kesempatan berpartisipasi terus tanpa merasa kehilangan adanya kesan kelompok.  

Dalam konseling kelompok keterlibatan pribadi sangat dibutuhkan. Pada 

kelompok terapi anggota paling sedikit 5 orang sampai 10 orang paling besar. 

Anggota kelompok kurang dari 5 orang (terlalu kecil) cenderung kurang efektif 

karena pola tingkah lakunya terlalu sempit dan tekanan personal terlalu kuat 

Myrick (2011: 235).  

Kelompok konseling di sekolah dalam sesi mingguan jangka pendek 

(biasanya 12-15) yang berlangsung 45 menit. Mereka dipimpin oleh konselor 

sekolah dilatih selama hari sekolah reguler. Kelompok-kelompok ini sering 

membahas isu-isu spesifik (anak dari perceraian, anak-anak yang agresif, siswa 

dengan LD), dengan 6-8 anak per kelompok (Shecthman, 2014). 
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Memperhatikan beberapa pendapat diatas, untuk menentukan besarnya 

anggota adalah paling sedikit 5 orang maksimal 10 orang. Dengan asumsi anggota 

kelompok tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, maka jumlah anggota 

kelompok dalam penelitian ini adalah 8 orang siswa. 

2.2.2.4.3. Frekuensi dan Lamanya Pertemuan  

Berbicara secara umum, 1 kali pertemuan dalam 1 minggu setiap kelompok 

adalah waktu rata-rata yang dilakukan oleh banyak konselor sekolah. Lebih baik 

lagi jika 2 kali dalam seminggu atau bahkan lebih. Tujuan kelompok dan beberapa 

hal keadaaan darurat yang anda coba selesaikan dapat mempengaruhi seberapa 

sering anda harus bertemu. Kebanyakan konselor pengembangan menyukai 

pendapat untuk bertemu 2 kali seminggu selama 3 minggu dan membangun 

konseling kelompok sekitar 6 kali pertemuan. Jika waktu pertemuan lebih banyak 

diperlukan, maka harus dibuat kontrak. Jarang sekali konselor sekolah menemui 

siswa dalam konseling kelompok lebih dari 10 atau 12 kali pertemuan. 

Jika pertemuan terjadi sangat jarang yaitu 1 bulan sekali atau 2 minggu 

sekali, keterpaduan kelompok akan berkurang jika terus dilakukan, akan ada 

komitmen personal yang kurang pada konselor dan juga siswanya sehingga 

kelompok akan keluar konteks. Akan sering menimbulkan kurangnya lanjutan dan 

kelompok harus memulai waktu baru untuk bertemu. Kadang–kadang seperti 

keluar dari pertemuan tidak dapat dihindari dan anda akan memutuskan kegiatan 

dan ketrampilan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keterlibatan kelompok 

melalui tahap konseling. 
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Frekuensi dan lamanya pertemuan dalam kelompok bergantung dari tipe 

kelompok atau macamnya, pengalaman pemimpinnya. Biasanya 1 kali seminggu, 

2 jam untuk kelompok dewasa. Kelompok anak-anak dan remaja, makin 

seringnya pertemuan dengan waktu pertemuan yang lebih pendek akan lebih baik. 

Secara umum pertemuan konseling kelompok sebaiknya seminggu sekali. Dapat 

ditambah dan dikurangi frekuensi pertemuan, tergantung keadaan yang mendesak 

dan tujuan kelompok. Pada keadaan yang mendesak tidak tergantung pada jadwal 

pertemuan seperti yang telah direncanakan.  

Lama waktu pertemuan sangat tergantung seberapa sering pertemuan 

diadakan. Pertemuan kelompok diadakan seminggu sekali yang pada umumnya 1 

jam, tiap sesi bisa berlangsung juga 2 sampai 3 jam. Akan lebih nyaman kalau 

pertemuan itu diadakan disekolah pada saat jam pelajaran masih berlangsung. 

Apabila dalam kelompok itu lebih 10 orang bisa diadakan diselenggarakan 

interaksi dan komunikasi yang lebih banyak dalam kelompok, kegiatan dalam 

bentuk workshop dengan waktu siang atau sore hari dengan sistem pengajaran 

lebih efektif (Myrick, 2011:236). 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bila sebaiknya 

pertemuan untuk konseling kelompok dilakukan seminggu 2 kali dengan durasi 

minimal 1 jam setiap pertemuan. Sehingga nantinya konseling kelompok dengan 

sesi tersebut lebih efektif untuk membahas permasalahan siswa. 

2.2.2.4.4. Jangka Waktu Pertemuan Kelompok 

Beberapa ahli menyarankan bahwa waktu minimum adalah 10 kali pertemuan 

sebelum konseling kelompok kecil bisa efektif dan bisa dimulai. Berbicara secara 
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praktis, bagaimanapun 10 kali pertemuan adalah batasan bagi banyak konselor 

sekolah, 6 hingga 8 kali pertemuan akan terlihat lebih ideal. Beberapa konselor 

membuat rencana untuk 4 kali pertemuan sebelum mengakhiri kelompok atau 

memperpanjang kontrak untuk menambah sedikit jumlah pertemuan. 

Secara jelas bahwa lebih lama waktu pertemuan dengan siswa, lebih banyak 

kesempatan yang bisa anda miliki untuk membangun hubungan saling membantu 

yang erat dan untuk membicarakan tentang banyak permasalahan secara 

mendalam. Tetapi ini adalah suatu keistimewaan dan siswa biasanya jarang ada 

untuk melakukan konseling dalam waktu yang lama (Myrick, 2011:236). Dapat 

ditarik kesimpulan berdasarkan penjelasan diatas konseling kelompok minimal 

dilakukan 4 kali pertemuan dan maksismal 8 pertemuan. Peneliti dalam penelitian 

ini melakukan konseling kelompok sebanyak 6 kali pertemuan. 

2.2.2.4.5. Tempat Pertemuan  

Konselor biasanya butuh ruang yang lebih besar untuk kegiatan kelompok, 

terutama bagi mereka yang melakukan gerakan. Ruang pertemuan biasanya bisa 

digunakan. Jika tidak ada ruang pertemuan, dapat menggunakan kelas yang 

kosong. Tetapi ruangan biasanya sering digunakan pada saat jam pelajaran dan 

anda mungkin akan menemukan beberapa tempat yang asing. Konselor telah 

menemukan tempat pertemuan yaitu, auditorium, kantin, ruang media, lorong 

sekolah dan ruang tertutup lainnya. 

Secara ideal, ruang konseling kelompok haruslah cukup kecil untuk 

mengadakan pendekatan tetapi cukup besar untuk merasa nyaman. Ruangan ini 

seharusnya bisa memberikan cukup privasi sehingga anggota kelompok tidak 



46 

 

merasa terganggu atau merasa tidak nyaman oleh orang yang berada diluar. 

Meskipun siswa biasa duduk di kursi atau mengelilingi meja, akan sangat baik 

jika anda dapat mengatur kursi menjadi sebuah lingkaran tanpa meja sehingga 

akan ada rasa terbuka yang lebih besar, dan setiap orang merasakan kehadiran 

orang lain. Sedikit siswa akan menginginkan untuk duduk dibalik meja, sehingga 

hal itu memberikan rasa aman dan sesuatu untuk bersandar. Mereka merasa 

kurang diperhatikan. Ketika mereka mungkin sudah bisa untuk menuliskan ide 

mereka di meja, aturan umumnya adalah coba hindari mereka. Aturan konseling 

lainnya adalah menyuruh semua anggota duduk dengan cara yang sama, semua 

duduk di lantai atau mengelilingi meja, atau di kursi yang sudah diatur melingkar 

(Myrick, 2011: 237). 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan 

konseling kelompok dapat dilakukan dimana di sekolah asalkan ruangan tersebut 

memberikan privasi bagi anggota kelompok, ruangan yang sesuai seperti ruangan 

kelas yang kosong, mushola dan laboratorium.  

2.2.2.5 Tahapan Konseling Kelompok  

Tahapan menurut Myrick, R.D (2011) menggambarkan bagaimana 

konseling kelompok bisa digunakan secara efektif di sekolah dan menguraikan 

empat tahap diantaranya : 

1. Tahap Pembukaan  

Tahapan ini adalah mudah diidentifikasi, masih relevan dan praktis. 

Tujuan dasar dari keterlibatan dalam kelompok untuk membantu anggota 
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mengklarifikasi alasan mereka berada dalam kelompok, untuk berkenalan satu 

sama lain, dan mulai membangun iklim kepercayaan dan penerimaan.  

2. Tahap Transisi 

Anggota kelompok terus belajar bagaimana membagikan ide-ide 

mereka dan perasaan lebih mendalam, pola perilaku mulai muncul, dan 

pemahaman perilaku mulai meningkat. Paling penting, itu selama tahap ini 

perhatian diberikan pada resistensi untuk melihat pada diri sendiri, bekerja 

melalui pertahanan awal dan kecemasan, dan belajar untuk memfasilitasi satu 

sama lain.  

3. Tahap Kegiatan 

Anggota tahu lebih banyak tentang bagaimana proses konseling 

bekerja dan mengetahui aturan grup. Mereka lebih percaya diri dalam 

kelompok dan ada lebih banyak upaya untuk memberi dan menerima umpan 

balik, untuk mempelajari lebih lanjut dan saling membantu, dan menemukan 

beberapa cara untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab atas 

kehidupan masalah dan situasi. Peduli dan dukungan oleh anggota lebih 

tinggi, karena setiap orang belajar lebih banyak tentang diri sendiri dan orang 

lain.  

4. Tahap Pengakhiran  

Ketika semua orang berada memikirkan bagaimana menerapkan apa 

yang mereka ipelajari dalam kelompok atau dipelajari kembali dalam 

kehidupan mereka sendiri dan untuk mendapatkan kesimpulan serta evaluasi 

dari beberapa masalah sebelumnya, sebelum kelompok dibubarkan.  
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Selanjutnya tahapan konseling kelompok menurut Wibowo (2019 : 288) 

yaitu tahap sebelum memasuki kelompok, tahap permulaan, tahap transisi, tahap 

kerja, tahap pengakhiran dan evaluasi kerja konseling kelompok. Berikut 

penjelasannya : 

1. Tahap sebelum kelompok (The Pregroup Stage)  

 Tahap sebelum memasuki kegiatan konseling kelompok yang harus 

dilakukan oleh konselor yaitu konselor menyaring calon peserta konseling / 

terapi kelompok. 

2. Tahap Permulaan (Begining stage)  

 Salah satu pertimbangan terpenting untuk sesi pertama adalah bagaimana 

memulai kelompok. Bagaimana pemimpin kelompok membuka sesi akan 

memiliki pengaruh penting pada proses kelompok dan tingkat kenyamaan para 

anggota kelompok. Pada tahap permulaan konseling kelompok pemimpin 

kelompok harus menyampaikan kehangatan, kepercayaan, bantuan, 

pengertian, dan hal positif. Pemimpin kelompok perlu mempersiapkan 

terbentuknya kelompok yang kohesif dengan membangun iklim pemberian 

kebebasan dan kelompok yang berfungsi sebagai dasar kepercayaan yang 

memungkinkan peningkatan persyaratan perilaku di tahap kelompok 

selanjutnya ketika fokus utama bergerak dari pembentukan perasaan nyaman 

awal terhadap orientasi pemecahan masalah.  
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3. Tahap transisi (transition stage) 

 Tahap transisi merupakan masa setelah proses pembentukan dan 

sebelum masa bekerja (kegiatan). Disebut tahap transisi karena tahap ini 

meruoakan saat transisi antara tahap awal konseling kelompok dan tahap 

bekerja/ kegiatan konseling kelompok. Tahap ini yang merupakan proses dua 

bagian yang ditandai dengan ekspresi sejumlah emosi dan interaksi anggota.  

4. Tahap Kerja (Working Stage) 

 Tahap kegiatan sering disebut juga sebagai tahao kerja, dan tahap 

pertengahan yang merupakan inti kegiatan konseling kelompok, sehingga 

memerlukan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan 

konseling kelompok. Tahap ini merupakan tahap kehidupa yang sebenarnya 

dari konseling kelompok yaitu para anggota memusatkan perhatian terhadap 

tujuan yang akan dicapai, mempelajari materi-materi baru, mendiskusikan 

berbagai topik, menyelesaikan tugas, dan mempraktikan perilaku-perilaku 

baru.  

5. Tahap pengakhiran (Termination stage) 

Kegiatan suatu konseling kelompok tidak mungkin berlangusng terus menerus 

tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap kegiatan, 

kegiatan kelompok ini kemudian menurunkan, dan selajutnya kelompok akan 

mengakhiri kegiatan pada saat yang tepat. Karena tujuan utamanya dari setiap 

pengalaman kelompok terapeutik pada akhirnya membubarkan kelompok 
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tersebut dengan menyelesaikan masalah yang mempresentasikan kelompok 

yang diorganisir, tahao penutup berfungsi sebagai peralihan yang berharga.  

6. Evaluasi Kerja Konseling Kelompok 

 Evaluasi adalah aspek dasar dari pengalaman kelompok maapun, dan 

itu dapat menguntungkan baik anggota maupun pemimpin kelompok. Praktik 

etis membutuhkan penilaian realistis atas pembelajaran yang telah terjadi. 

Berdasarkan penjelasan mengenai tahapan konseling kelompok diatas, maka 

tahapan yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan tahapan dari Wibowo (2009)  yang terdiri darienam  tahap 

konseling kelompok antara lain, tahap sebelum memasuki kelompok, tahap 

permulaan, tahap transisi, tahap kerja, tahap pengakhiran dan evaluasi kerja 

konseling kelompok. 

2.2.2.6 Keunggulan dan Keterbatasan Konseling Kelompok 

2.2.2.6.1. Kelebihan Konseling Kelompok  

Glading (2012) mengemukakan bahwa kelompok memiliki kelebihan 

khusus yang bermanfaat dalam membantu orang-orang dengan berbagai 

permasalahan dan keprihatinan. Ada beberpa penelitian tertulis yang 

menggambarkan pendekatan kelompok dan secara statistik mendukung 

keefektifan dari berbagai bentuk kelompok. Beberapa temuan terbaru mengenai 

kelebihan konseling kelompok diantaranya adalah: 

2.2.2.6.1.1. Konseling kelompok dapat digunakan untuk membantu para pelajar 

sekolah menengah dalam mempelajari tingkah laku pemecahan 
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masalah sosial, yang membantu mereka mempersiapkan diri dalam 

memutuskan karir yang akan dipilihnya. 

2.2.2.6.1.2. Kelompok dapat mempromosikan perkembangan karir secara umum 

dan dapat digunakan secara efektif untuk merencanakan pekerjaan 

bagi populasi yang kurang mendapat perhatian. 

2.2.2.6.1.3. Kelompok perawatan pada kondisi yang tepat dapat membantu 

wanita dewasa meningkatkan fungsi dan kesejahteraan umumnya. 

2.2.2.6.1.4. Konseling kelompok dan program psikoedukatif dapat membantu 

orang yang pernah terkena serangan jantung untuk dapat 

menghadapi stres dalam kehidupan dengan lebih baik 

2.2.2.6.1.5. Intervensi kelompok pada kriminal remaja dapat membantu mereka 

meningkatkan proses pendewasaan, teristimewa kemampuan untuk 

bekerja secara berkesinambungan dan menjalin persahabatan dengan 

orang lain. 

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh konseling kelompok maka, 

individu akan dengan mudah termotivasi serta memiliki semangat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Dengan memiliki berbagai informasi dari berbagai 

anggota kelompok serta komunikasi yang saling memberikan umpan balik satu 

sama lain akan mempermudah individu dalam meningkatkan atau membentuk 

Self-Efficacy terutama dalam pengmabilan keputusan karir mereka. 



52 

 

2.2.2.6.2. Keterbatasan Konseling Kelompok 

Keterbatasan konseling kelompok menurut Glading (2012) menyatakan 

bahwa Konseling kelompok bukanlah sebuah solusi bagi semua orang dan 

masalah. Kelompok memiliki keterbatasan dan kekurangan. Sebagai contoh, 

beberapa keprihatinan klien dan karakter klien tertentu tidak cocok dengan bentuk 

terapi kelompok. Sama seperti masalah yang dimiliki beberapa individu tidak 

dapat ditangani dengan cukup dalam di dalam kelompok. Sebagai tambahan, 

tekanan kelompok dapat memaksa klien mengambil tindakan seperti membuka 

diri, disaat sebenarnya mereka belum siap. Kelompok juga perlahan-lahan dapat 

membuat mental individu berfikir secara kelompok, dimana stereotip, pembelaan 

diri, dan proses pikiran kuno menjadi norma sementara kreatifitas dan pemecahan 

masalah diam-diam ditekan. Kekurangan lain dari kelompok adalah setiap orang 

dapat mencoba memanfaatkannya untuk menghindar atau untuk tujuan yang egois 

untuk merusak proses kelompok. 

2.2.3 Konseling Kelompok Teknik Modeling  

2.2.3.1. Pengertian Konseling Kelompok Modeling  

Modeling adalah proses bagaimana individu belajar dari mengamati orang lain. 

Modeling adalah salah satu komponen teori belajar sosial yang dikembangkan 

oleh Albert Bandura (Bandura, 2006).  

Modeling daat meberikan efek apada self-efficcay yaitu ketika klien 

memperhatikan model, ketika ia yakin bahwa ia mampu mempelajarinya atau 

mempraktikan perilaku yang dimodelkan akan mempengaruhi efikasi dengan 
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“Jika meraka bisa melakukannya, aku uga bisa”. Model-model dalam lingkungan 

seseorang memberikan sumber informasi penting untuk mengukur self-efficacy. 

Orang tua dan orang-orang dewasa lainnya yang berpengaruh dalam hidup 

seseorang misalnya guru/pelatih adalah model pokok dalam lingkungan sosial 

anaka-anak (Schunk:2012) 

2.2.3.2. Tujuan Teknik  Modeling 

Tujuan modeling menurut (Bandura, 1989) terdapat tiga hal yaitu Development of 

new skill, Facilitation of preexisting of behaviour, dan Changes in inhibitions 

about self-expression berikut penjelasanya : 

2.2.3.2.1. Development of New Skill 

Untuk mendapatkan respon atau ketrampilan baru dan memperlihatkan 

perilakunya setelah memadukan apa yang diperoleh dari pengamatannya dengan 

pola perilaku yang baru. Contohnya : anak yang takut berenang menjadi berani 

berenang setalh ikut latihan renang dangan ahlinya, anak yang tidak bisa main 

sepak bola kemudian mengikuti kelompok sepak bola menjadi pemain sepak bola 

yang handal. 

2.2.3.2.2. Facilitation of Preexisting of Behaviour 

Untuk menghilangkan respon takut setelah melihat tokoh (sebagai model) 

terhadap pengamat. Contohnya : mengamati seseorang yang berani memegang 

ular atau bermain ular sehingga perasaan takut menjadi hilang.  

2.2.3.2.3. Changes In Inhibitions About Self-Expression. 

Pengambilan suatu respons-respons terhadap penokohan yang memberikan 

peniruan. Melalui pengamatan terhadap tokoh, seorang untuk melakukan sesuatu 
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yang mungkin sudah diketahui atau dipelajari dan ternyata tidak ada hambatan. 

Contoh : seorang artis yang memamerkan penampilanya yang memugkinkan di 

tiru oleh fansya.  

Dengan adanya tujuan menghadirkan model diharapkan agar dapat memberi 

bantuan kepada siswa, meningkatkan motivasi, dan memberikan masukan yang 

berguna untuk pengembangan diri dan kan bedampak pada pengambilan 

keputusan karir siswa (Korohama, Wibowo, & Tadjri, 2017). 

2.2.3.3. Fungsi Modeling 

Menurut Bandura (dalam, Schunk:2012) membedakan tiga fungsi utama dari 

pemodelan adalah pemfasilitasan respon, hambatan/penghilangan hambatan dan 

pembelajaran observasional. Berikut penjelasanya : 

2.2.3.3.1. Pemfasilitasan Respons (Respons Facilitation ) 

Dorongan-dorongan sosial menciptakan ajakan-ajakan bagi pegamat untuk 

megikuti tindakan-tindakan (mengikuti apa yang dilakukan orang banyak). 

Perilaku yang dicontohkan dapat berfungsi sebagai isyarat sosial untuk memberi 

isyarat kepada klien untuk melakukan respon tertentu yang sudah diketahui yang 

disebut respons facilitation 

2.2.3.3.2. Hambatan dan Penghilangan Hambatan ( Inhibition / Disinhibition) 

Tindakan-tindakan yang dimodelkan menciptakan harapan-harapan dalam diri 

pengamat untuk mengalami akibat-akibat yang serupa jika mereka melakukan 

tindakan-tindakan tersebut. Modeling dapat memperkuat atau melemahkan 

hambatan atas perilaku yang sudah dipelajari klien yang disebut inhibitory effect 

(jika hambatan diperkuat) atau disinhibition (jika hambatan diperlemah. 
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2.2.3.3.3. Pembelajaran Observasional (Observasional Learning) 

Proses-proses yang meliputi perhatian, pemertahanan, produksi, dan motivasi. 

Klien akan mendapatkan pola perilaku baru dengan mengamati orang lain yang 

diistilahkan (observation learning).  

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil modeling 

akan menghasilkan fungsi yang berbeda-beda pada klien. Oleh karena itu agar 

klien dapat mempelajari perilaku yang dicontohkan maka memerlukan pemilihan 

jenis model. 

2.2.3.4. Jenis Modeling  

Modeling ada berbagai jenis yag digunakan sebagai tindakan pelakuan. Menurut 

Bandura (1977) terdapat tiga jenis modeling, yaitu live modeling, verbal 

instuktional dan symbolic model.  

2.2.3.4.1. Model Hidup (Live Modeling) 

Model yang melibatkan individu aktual yang menunjukan atau melakukan 

perilaku. Misalnya konselor ingin membantu anak agar percaya diri ketika 

bertemu dengan lawan jenis. Maka tugas terapi mencari model yang akan 

dijadikan objek pengamatan bagi klien, kemudian klien mengamati model tersebut 

secara langsung. Penelitian menggunakan model yaitu seorang guru yang berhasil 

lolos SNMPTN bidikmisi pada tahun 2011.  

2.2.3.4.2. Model Pembelajaran Verbal (Verbal Instructional) 

Model yang melibatkan deskripsi dan penjelasan tentang suatu perilaku. 

Pemimpin kelompok dapat menggunakan model verbal untuk memperkuat 

pengamatan anggota kelompok. menggabungkan pemodelan dengan strategi 
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verbalisasi mungkin telah menciptakan rasa kontrol pribadi yang lebih besar atas 

pembelajaran, yang dihipotesiskan untuk meningkatkan self-efficacy (Bandura, 

1982). Untuk menyampaikan informasi tentang tuntutan tugas kepada siswa, 

model dapat verbalisasi saat mengerjakan tugas misalnya, "Ini tidak terlalu sulit", 

atau dapat menerima informasi sosial komparatif tentang apa yang dilakukan 

siswa lain yang serupa untuk mensukseskan tugas misalnya, "Siswa lain 

melakukan yang terbaik ketika mereka memilih jurusan". 

 

2.2.3.4.3. Model Simbolis (symbolic model) 

Melibatkan karakter nyata atau fiktif yang menampilkan perilaku dalam buku, 

film, program televisi, atau media online. Menggunakan simbol seperti film atau 

audio visual. Diharapkan dengan melihat film klien dapat menirunya melalui 

model tokohnya. Perlu adanya pendampingan dari konselor dimaksudkan agar 

tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan video yang 

berbentuk vlog yang dibuat sendiri oleh sang model dikarenakan model berada di 

Surakarta sehingga dibuat vlog mengenai perjalanan dalam pengambilan 

keputusan karir selama SMA hing masuk perguruan tinggi.  

Dari uraian tersebut maka penelitian menggunakan tiga teknik model yaitu, 

live modeling, verbal model dan symbolic model. Dengan menggunakan lebih dari 

satu teknik model akan memberikan dampak yang lebih besar pada self-efficacy. 

2.2.3.5. Jumlah Model  

Salah satu cara meningkatkan kesamaan dalam kompetensi adalah menggunakan 

beberapa model dari pada model tunggal (Bandura, 1971; Bandura & Menlove, 
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1968; Bussey & Bandura, 1984; Thelen etal, 1979). Beberapa model 

meningkatkan kemungkinan bahwa pengamat akan menganggap diri mereka sama 

dengan setidaknya satu model (Thelen et al., 1979). 

Mengamati beberapa model belajar keterampilan kognitif dapat memberikan 

efek yang sangat menguntungkan pada self-efficacy siswa, terutama di antara 

mereka yang telah mengalami kesulitan belajar sebelumnya dan karena itu dapat 

keberhasilan perwakilan. Beberapa model menggambarkan beragam contoh 

pembelajaran yang sukses, dengan demikian, siswa mungkin cenderung tidak 

menarik setiap keberhasilan beberapa model dari pada setiap keberhasilan model 

tunggal, terutama jika mereka tidak melihat yang terakhir sebagai serupa dalam 

kompetensi (Schunk: 1986). Dalam hal ini peneliti menggunakan 3 model, yaitu 

live modeling seorang guru yang berhasil dalam SNMPTN Bidikmisi tahun 2011, 

dan dua symbolic model yaitu dua alumni SMA Negeri 1 Bawang dengan 

menampilkan sebuah vlog yang berisis perjalanan keyakinan diri dan Curriculum 

Vitae Perjalanan Karir.  

2.2.3.6. Langkah-langkah Konseling  Kelompok Teknik Modeling 

Merujuk pendapat Eford (2016) terdapat empat sub-proses dalam modeling yaitu: 

2.2.3.6.1. Tahap I, Atensi  

Proses klien harus mampu memperhatikan demonstrasi modeling. Perilaku yang 

baru tidak bisa diperoleh jika perilaku tersebut tidak diperhatikan dan dipersepsi 

secara cermat, sehingga tahap awal klien harus mampu memperhatikan dan fokus 

terhadap model yang ditampilkan. Faktor-faktor yang dapat menunjang persepsi 

kompetensi model adalah tindakan-tindakan model yang mengarah pada 
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keberhasilan dan indikator-indikator simbolis dari kompetensi, seperti gelar atau 

jabatan seseorang (Schunk: 2012). Pemimpin kelompok dapat memberikan 

penjelasan mengenai kemampuan yang dimiliki oleh model, misalnya 

keberhasilan karir yang dicapai yaitu lolos SNMPTN Bidikmisi UGM, sehingga 

anggota kelompok akan tertarik pada model. 

2.2.3.6.2. Tahap II, Retensi 

Proses klien harus mampu mempertahankan/menyimpan pengamatan atas 

peristiwa yang dicontohkan. Untuk dapat meniru perilaku suatu model siswa harus 

mampu mengingat perilaku yang diamati. Proses ini membutuhkan 

pengorganisasian, pengulangan, pengkodean, dan penransformasian informasi-

informasi model untuk disimpan di dalam memori. Tampilan model dapat 

disimpan dalam bentuk gambar, bentuk verbal atau keduanya.  

2.2.3.6.3. Tahap III Reproduksi 

Proses klien harus mampu secara motorik untuk mereproduksi perilaku yang 

dicontohkan. Agar klien dapat mereproduksi perilaku model dengan lancar dan 

mahir, diperlukan latihan berulang kali, dan umpan balik terhadap aspek-aspek 

yang salah menghindarkan perilaku keliru tersebut berkembang menjadi 

kebiasaan yang tak diinginkan. Produksi meliputi menerjemahkan konsepsi-

konsepsi visual dan simbolis dari peristwa-peristiwa (tindakan-tindakan) yang 

dimodelkan menjadi perilaku-perilaku yang nyata. Produksi (praktik) yang 

dilakukan sesudahnya oleh pengamat mengindikasikan pembelajaran. Misalanya 

pemimpin kelompok mengatakan “ Dari video yang ditampilkan kalian melihat 
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keberhasilan model pada saat lolos SNMPT UGM? Saya yakin kalian juga pasti 

bisa lolos”. 

2.2.3.6.4. Tahap IV, Motivasi intrinsik 

Proses melalui penguatan eksternal, untuk melakukan perilaku target (motivasi). 

Penguatan memegang peran dalam pembelajaran melalui pengamatan. Apabila 

seseorang mengantisipasi akan memperoleh penguatan pada saat meniru tindakan 

suatu model, maka ia akan lebih termotivasi untuk menaruh perhatian, mengingat 

dan mereproduksi perlaku tersebut. Di samping itu, penguatan penting dalam 

mempertahakan pembelajaran. Motivasi merupakan sebuah proses pembelajaran 

observasional yang penting yang diusahakan pemimpin kelompok dengan 

berbagai cara, termasuk membuat layanan menjadi menarik yaitu dengan 

mengajak siswa untuk menetapkan targert dan memantau kemajuan dalam 

mencapai target, memberikan umpan balik yang mengindikasikan meingkatnya 

kompetensi karir.  

2.2.4 Konseling Kelompok Teknik Enactive Mastery Experience  

2.2.4.1 Pengertian Konseling Kelompok Teknik Enactive Mastery Experience 

Mempelajari ketrampilan-ketrampilan yang kompleks biasanya terjadi melalui 

kombinasi dari pengambatan dan praktik. Klien mula-mula mengamati model-

model yang menjelaskan dan mendemonstrasikan ketrampilan lalu 

mempraktikannya. Pembelajaran melalui praktik (enactive) adalah belajar dari 

akibat-akibat tindakan sendiri. Perilaku yang menghasilkan keberhasilan akan 

dipertahankan sementara yang menghasilkan kegagalan akan diperbaiki atau 

disingkirkan (Schunk: 2013).  
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Klien harus mengalami kesuksesan dalam menggunakan apa yang mereka 

pelajari, seperti yang ditunjukkan Bandura (Cormier: 2003) perubahan psikologis 

"tidak mungkin bertahan kecuali terbukti efektif ketika dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari". Palmer (2006) memperkenalkan Enactive Mastery 

Experience menjadi dua kategori yaitu cognitive content, and cognitive 

pedagogical.  

2.2.4.1.1. Cognitive Content Mastery  

Cognitive content mastery merupakan pengalaman belajar yang sukses yang 

melibatkan pemahaman konsep self-efficacy keputusan karir. Keberhasilan dalam 

menguasai pemahaman materi karir dapat diharapkan meningkatkan perasaan 

keberhasilan mereka agar mampu dalam pengambilan keputusan karir. Jenis 

pengalaman penguasaan berbeda dari penguasaan enaktif karena melibatkan 

keberhasilan dalam memahami sesuatu dari pada keberhasilan dalam melakukan 

sesuatu. Karena itu dapat disebut sebagai penguasaan konten cognitive.  

2.2.4.1.2. Cognitive Pedagogical 

Cognitive pedagogical merupakan pengalaman belajar yang sukses yang 

melibatkan pemahaman teknik Self-Efficacy keputusan karir. Keberhasilan dalam 

menguasai pemahaman tentang beberapa teknik yang memotivasi dan efektif 

pengambilan keputusan karir dapat diharapkan untuk memberikan kontribusi 

penting terhadap pengembangan self-efficacy keputusan karir mereka. Jenis 

pengalaman ini dapat disebut sebagai penguasaan pedagogis cognitive. Teknik 

self-efficacy keputusan karir yang harus dipelajari merujuk pada 5 aspek yaitu 

penilaian diri, informasi bidang karir, seleksi tujuan, perencanaan masa depan dan 
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problem solving Taylor & Betz (1983) merujuk teori dasar yang dikemukakan 

oleh Bandura (1977, dalam Taylor & Betz, 1983) yakni teori Self-Efficacy 

Partisipan dalam studi palmer mengaitkan peningkatan dalam self-efficacy 

yang dirasakan secara langsung dengan pemahaman mereka tentang konten dan 

pedagogi, Palmer menyimpulkan bahwa konten kognitif dan penguasaan 

pedagogis harus dianggap sebagai "pengalaman penguasaan khusus" dan pada 

dasarnya merupakan prasyarat utama untuk penguasaan enaktif. Ketika diterapkan 

pada. 

2.2.4.2 Langkah-langkah Kelompok Teknik Enactive Mastery Experience 

Cormier mengusulkan pengalaman sukses (Enactive Mastery Experience) disusun 

dengan menyesuaikan transfer of training program pelatihan untuk setiap klien. 

Dalam transfer of training program yang memadai, keterampilan baru klien 

digunakan pertama dalam situasi berisiko rendah di lingkungan alami klien atau 

dalam situasi apa pun di mana klien mungkin akan mengalami keberhasilan atau 

hasil yang menguntungkan. Secara bertahap, klien memperluas penerapan 

keterampilan untuk situasi yang lebih tak terduga dan melibatkan ancaman yang 

lebih besar. Program transfer-pelatihan ini melibatkan langkah-langkah berikut: 

1. Tahap 1 : Pemimpin kelompok dan klien mengidentifikasi situasi di 

lingkungan klien di mana klien ingin melakukan tanggapan target. 

2. Tahap 2 : Pemimpin kelompok mengarahkan pada situasi-situasi dalam suatu 

hierarki, dimulai dengan situasi yang mudah dan aman di mana klien 

cenderung berhasil dan berakhir dengan situasi yang lebih sulit diprediksi dan 

berisiko. Dimulai dengan program latihan sederhana yang dapat diselesaikan 
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dengan sukses menciptakan pengalaman penguasaan yang dapat mengarah 

pada kesuksesan dengan program yang lebih menantang (Jackson, 2010). 

3. Tahap 3 : Pemimpin kelompok menyertai klien ke lingkungan dan bekerja 

dengan setiap situasi dalam daftar dengan pemodelan dan partisipasi 

terbimbing, sering kali dengan penggunaan alat bantu induksi. Secara 

bertahap, tingkat partisipasi praktisi menurun. 

4. Tahap 4 : Klien diberikan serangkaian tugas untuk dilakukan dengan cara 

yang diarahkan sendiri. 

2.3. Kerangka Berpikir  

2.3.1 Sumber untuk meningkatkan self-efficacy siswa menurut Bandura  (1997)  

adalah enactive mastery experience, vicarious experience, verbal 

persuasion dan physiological / affective states. vicarious experience atau 

yang disebut modeling merupakan pengalaman-pengalaman yang tak 

terduga yang disediakan orang lain. Self-efficacy  akan meningkat ketika 

manusia mengamati pencapaian orang lain yang setara (Fiest & Fiest : 

2008). Teknik modeling  memberikan sumber informasi penting untuk 

mengukur self-efficacy, dengan mengamati model siswa mendapatkan pola 

perilaku baru dengan mengamati orang lain (observation learning), 

diharapkan menggunakan konseling kelompok teknik modeling efektif 

dalam meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir.  

Modeling  sebuah komponen yang sangat penting dalam teori 

kognitif sosial, mengacu pada perubahan-perubahan perilaku, kognitif, dan 

afektif yang diperoleh dari mengamati satu atau lebih model atau contoh 
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(Schunk, 2012). Menurut Ellis (2009) salah satu upaya untuk meningkatkan 

self-efficacy siswa di dalam kelas adalah dengan memperlihatkan model 

rekan-rekan sebaya yang sukses kepada para siswa. Alwisol (2009) juga 

berpendapat self-efficacy akan meningkat ketika mengamati keberhasilan 

orang lain. Dengan adanya model yang sesuai dengan isi informasi yang 

disampaikan akan meningkatkan self-efficacy yang berpengaruh pada 

pengambilan keputusan studi lanjut siswa. Namun Feist & Feist (2008) 

berpendapat apabila orang lain tidak setara dengan kita, modeling hanya 

memberikan efek kecil bagi self-efficacy. Maka perlu ketelitian dalam 

memilih model agar self-efficacy dapat meningkat melalui pengamatan 

model.  

Modeling ada berbagai jenis yang digunakan sebagai tindakan 

pelakuan. Menurut Bandura (1977) terdapat tiga jenis modeling, yaitu live 

modeling, verbal instuktional dan symbolic model. Penelitian yang 

dilakukan oleh Bisri.M., Purwanto, & Japar (2018) Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa siswa yang menerima layanan konseling kelompok 

dengan teknik gabungan live modeling dan symbolic modeling mengalami 

peningkatan self-efficacy pengambilan keputusan studi lanjutan lebih tinggi 

daripada siswa yang menerima layanan konseling kelompok dengan teknik 

pemodelan langsung.  

Salah satu cara meningkatkan kesamaan dalam kompetensi adalah 

menggunakan beberapa model dari pada model tunggal (Bandura, 1971; 

Bandura & Menlove, 1968; Bussey & Bandura, 1984; Thelen etal, 1979). 



64 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis model yaitu model 

symbolic model berupa video vlog, live model yang merupakan seorang 

guru dan verbal modeling yang dilakukan sebagai umpan balik  dan 

penguatan motivasi dalam sesi konseling. Berdasarkan beberapa ulasan 

tersebut maka  konseling kelompok dengan teknik modeling diharapkan 

dapat efektif dalam meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan 

keputusan karir. 

2.3.2 Sumber yang paling kuat adalah enactive mastery experience yaitu 

pengalaman sukses meningkatkan kemampuan pribadi seseorang dengan 

"memberikan bukti otentik bahwa seseorang dapat mengumpulkan apa pun 

yang diperlukan untuk sukses" (Bandura: 1986). Informasi tentang diri dan 

lingkungan diproses secara kognitif dan bersama-sama rekoleksi terhadap 

pengalaman-pengalaman sebelumnya, mengubah self-efficacy yang dimiliki 

menjadi meningkat.  

Pembelajaran melalui praktik (enactive) adalah belajar dari akibat-

akibat tindakan sendiri. Perilaku yang menghasilkan keberhasilan akan 

dipertahankan sementara yang menghasilkan kegagala akan diperbaiki atau 

disingkirkan (Schunk: 2013). Clemson (2001) meningkatkan self-efficacy 

melalui enactive mastery experience adalah salah satu cara untuk 

membantu orang tua yang berisiko jatuh untuk mendapatkan self-efficacy 

dalam berpartisipasi secara aman dalam kegiatan sehari-hari.  

Palmer (2006) memperkenalkan Enactive Mastery Experience 

menjadi dua kategori yaitu cognitive content, and cognitive pedagogical. 
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Cognitive content mastery merupakan pengalaman belajar yang sukses 

yang melibatkan pemahaman konsep self-efficacy keputusan karir. 

Sedangkan cognitive pedagogical merupakan pengalaman belajar yang 

sukses yang melibatkan pemahaman teknik self-efficacy keputusan karir. 

Penelitian ini menggunakan pendapat palmer dengan menghadirkan 

pengalaman keberhasilan melalui pengalaman pemahaman tentang self-

efficacy keputusan karir dan pengalaman pemahaman mengenai teknik 

dalam mengambil keputusan karir. Sehingga melalui konseling kelompok 

teknik enactive mastery experience dapat efektif dalam meningkatkan self-

efficacy pengambilan keputusan karir. 

2.3.3 Penggabungan kedua teknik modeling dan enactive mastery experience 

didasarkan pada asumsi secara konseptual bahwa self-efficacy mengacu 

pada penilaian pribadi dari kemampuan kinerja seseorang dalam suatu 

aktivitas tertentu, dengan mengamati model, pengamat percaya bahwa 

mereka telah mempelajari suatu keterampilan, yang dapat meningkatkan 

self-efficacy. Setelah klien melihat demonstrasi yang dilakukan oleh model, 

klien harus mengalami kesuksesan dalam menggunakan apa yang telah 

dimodelkan Cormier., Nurius & Osborn (2003).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cantrell et al. 2003; Mulholland 

dan Wallace 2001; Wingfield et al. 2000) telah menyelidiki pentingnya 

berbagai sumber self-efficacy kemudian menunjukkan bahwa enactive 

mastery experience dan modeling adalah sumber self-efficacy yang paling 

efektif. Palmer (2006) menyimpulkan bahwa enactive mastery experience 
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pedagogis kognitif dan modeling adalah sumber paling penting dari self-

efficacy dan mampu meningkatkan keyakinan self-efficacy. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Bautista (2011) menggunakan 

vicarious experience dan enactive mastery experience untuk meningkatkan 

self-efficacy guru sekolah dasar, hasil menunjukan self-efficacy pengajaran 

sains meningkat secara signifikan selama akhir semester. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa antara modeling dan enactive mastery experience 

merupakan proses yang dapat diintegrasikan untuk meningkatkan self-

efficacy dalam pengambilan keputusan karir. 

2.3.4  Konseling kelompok gabungan teknik modeling dan enactive mastery 

experience lebih efektif dibandingkan dengan konseling kelompok dengan 

menggunakan satu teknik modeling atau enactive mastery experience. 

Penelitian yang dilakukan oleh Palmer (2006) dan Bautista (2011)  

keduanya menunjukan hasil yang signifikan dalam meningkatkan self-

efficacy keputusan karir.   

Penelitian ini memberikan treatment pada anggota kelompok yang 

akan mendapatkan layanan konseling kelompok modeling terlebih dahulu 

dengan menampil sebuah video vlog, mendatangkan tokoh yang dapat 

memberikan pengalaman mengenai kebrhasilan keputusan karir. Setelah 

teknik modeling selesai dilakukan anggota kelompok diberikan layanan 

konseling kelompok dengan teknik enactive mastery experience. 

mMenghadirkan pengalaman  keberhasilan pengetahuan mengenai konsep 

pemahaman keputusan karir, pengalaman keberhasilan teknik pengambilan 
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keputusan karir serta pengalaman perilaku keberhasilan pengambilan 

keputusan karir. Setelah klien melihat demonstrasi yang dilakukan oleh 

model, klien harus mengalami kesuksesan dalam menggunakan apa yang 

telah dimodelkan Cormier., Nurius & Osborn (2003).  Sehingga kelompok 

konseling ini akan mendapatkan lebih banyak treatment dalam 

meningkatkan self-efficacy dan lebih efektik dibandingka dengan 

menggunakan kelompok satu teknik yaitu modeling dan enactive mastery 

experience. Berikut merupakan skema kerangka berfikir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2015: 96). Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir 

di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis : 

2.4.1 Konseling kelompok teknik modeling efektif dalam meningkatkan self-

efficacy   dalam pengambilan keputusan karir 

2.4.2 Konseling kelompok teknik enactive mastery experience efektif dalam 

meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir 

2.4.3 Konseling kelompok gabungan teknik modeling dan enactive mastery 

experience efektif dalam meningkatkan self-efficacy dalam pengambilan 

keputusan karir 

2.4.4 Konseling kelompok gabungan teknik modeling dan enactive mastery 

experience lebih efektif dalam meningkatkan self-efficacy keputusan karir 

dibandingkan dengan kelompok teknik modeling dan kelompok enactive 

mastery experience. 

 

 

 



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Bawang Batang mengenai layanan konseling kelompok modeling dan enactive 

mastery experience untuk meningkatkan self-efficacy pengambilan keputusan 

karir maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keefektifan dari 

ketiga kelompok dalam meningkatkan self-efficacy pengambilan keputusan karir. 

penggabungan kedua sumber yaitu modeling dan enactive mastery experience 

lebif efektif dibandingkan dengan kelompok yang dengan menggunakan satu 

sumber, modeling dan enactive mastery experience. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil dan simpulan penelitian, saran ditujukan kepada 

berbagai pihak terkait diantaranya sebagai berikut:  

5.2.1. Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan konseling kelompok dengan 

teknik modeling dan tenik enactive mastery experience dalam meningkatkan self-

efficacy pengambilan keputusan karir. Selain itu, guru bimbingan dan konseling 

hendaknya lebih sering mengadakan kegiatan layanan seperti halnya konseling 

kelompok untuk memfasilitasi siswa dalam memperoleh informasi, pengetahuan 

dan ketrampilan-ketrampilan baru yang dibutuhkan oleh siswa khususnya siswa 

kelas XI yang akan menghadapi berbagai tantangan.  
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5.2.2. Pihak Sekolah 

Bagi pihak sekolah hendaknya untuk memberikan kesempatan bagi guru 

bimbingan dan konseling untuk terus mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuannya dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada 

siswa dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti halnya mengikuti pelatihan, 

seminar dan workshop. 

5.2.3. Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari intervensi ini bisa dijadikan batu pijakan oleh peneliti selanjutnya untuk 

menyempurnakan berbagai keterbatasan. Sehingga direkomendasikan kepada para 

peneliti selanjutnya untuk : 

5.2.3.1. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah satu sumber yaitu social 

persuasion. 

5.2.3.2. Lebih memfokuskan tingkat self-efficacy pengambilan keputusan karir 

antara siswa laki-laki dan perempuan. 

5.2.3.3. Pemantauan dapat dilakukan oleh konselor sekolah dengan memantau 

secara berkala siswa-siswa yang menjadi subyek apakah peningkatan self-

efficacy setelah perlakuan hasilnya tetap stabil ketika menghadapi situasi 

tertentu atau malah mengalami penurunan. Hal tersebut patut menjadi 

perhatian bagi peneliti lain yang tertarik melaksanakan tindak lanjut dari 

penelitian ini. 
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