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ABSTRAK 

 

 

Sadewi, Aulia Ika. 2018. “Pengembangan Model Konseling Kelompok dengan 

Teknik Modeling Simbolik untuk Meningkatkan Efikasi Diri dalam 

Pengambilan Keputusan Karir Siswa”. Tesis. Program Studi Bimbingan 

dan Konseling. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. 

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

II Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. 

 

 

Kata kunci: efikasi diri, keputusan karir, konseling kelompok, teknik modeling 

simbolik 

 

 

Efikasi diri menekankan pada keyakinan diri dalam melakukan tugas-tugasnya 

termasuk dalam pengambilan keputusan karir. Untuk dapat memutuskan karirnya 

secara tepat, siswa membutuhkan keyakinan terhadap pilihan sesuai dengan 

kemampuannya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan 

konseling kelompok di SMA Negeri se-Kabupaten Pati; (2) menghasilkan model 

konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan 

efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir siswa; (3) menganalisis tingkat 

efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir pada siswa SMA Negeri se-

Kabupaten Pati; (4) mengetahui tingkat keefektifan model konseling kelompok 

dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan karir siswa. Penelitian ini menggunakan metode dan 

desain Research and Development dengan langkah: persiapan pengembangan 

model, merancang model hipotetik, uji kelayakan model hipotetik, perbaikan 

model hipotetik, uji empirik, hasil akhir produk dan uji efektivitas model akhir. 

Subjek uji coba model sebanyak 8 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 

skala efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah statistik non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) konseling kelompok sudah dilaksanakan namun 

efektivitas layanan belum tercapai secara optimal; 2) tingkat efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan karir siswa dalam kategori rendah dengan presentase 

34.03% dari 288 siswa; 3) dihasilkannya model konseling kelompok dengan 

teknik modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir siswa; 4) model konseling kelompok dengan teknik modeling 

simbolik efektif untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan 

karir siswa (Z = -2.521, p < 0.05). Bagi guru BK sangatlah penting memahami 

konsep dasar pelayanan konseling kelompok dan modeling simbolik. Sedangkan 

bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi tentang 

konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik terhadap aspek 

perkembangan lain yang ada pada diri siswa. 
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ABSTRACT 

 

 

Sadewi, Aulia Ika. 2018. "The Development of Group Counseling Models with 

Symbolic Modeling Technique to Improve Students Career Decision 

Making Self Efficacy". Thesis. Guidance and Counseling Study Program. 

Postgraduate Program of Semarang State University. Advisor I: Prof. Dr. 

Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.,Kons., Advisor II: Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. 

 

 

Keywords: career decisions, group counseling, self efficacy, symbolic modeling 

techniques,  

 

 

Self-efficacy emphasizes self-confidence in carrying out its tasks including career 

decision making. To be able to decide on his career appropriately, students need 

confidence in choices according to their abilities. This study aims to: (1) analyze 

the implementation of group counseling in Pati District High Schools; (2) produce 

group counseling models with symbolic modeling techniques to improve students 

career decision making self efficacy; (3) analyze the level of students career 

decision making self efficacy in Pati District High School; (4) determine the 

effectiveness of group counseling models with symbolic modeling techniques to 

improve students career decision making self efficacy. This study uses research 

and development methods and designs with steps: preparation of model 

development, designing hypothetical models, hypothetical model feasibility tests, 

improvement of hypothetical models, empirical tests, final product results and 

testing the effectiveness of the final model. The model test subjects were 8 

students. Data collection techniques in this study used a career decision making 

self efficacy scale. The data analysis technique used is non-parametric statistics, 

namely the Wilcoxon test. The results of the study show that: 1) group counseling 

has been carried out but not in accordance with the formal provisions of the 

implementation so that service effectiveness has not been achieved optimally; 2) 

the level of students career decision making self efficacy in Pati District High 

School in the low category with a percentage of 34.03% from 288 students; 3) the 

resulting group counseling models with symbolic modeling technique to improve 

students career decision making self efficacy; 4) group counseling models with 

symbolic modeling technique to improve students career decision making self 

efficacy (Z = -2.521, p < 0.05). The suggestions are: (1) for schools, provides 

more space for guidance and counseling teachers in providing services to students 

based on assessment; (2) for Guidance and Counseling teachers, it should use a 

group counseling model with symbolic modeling techniques in providing career 

services to students; (3) for further researchers, it is expected to be able to develop 

this field of study in a variety of perspectives and supporting components. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa. Pada masa ini mereka dituntut untuk menjalani tugas-tugas 

perkembangan. Pentingnya tugas perkembangan tersebut menurut Havighurst 

(dalam Yusuf, 2011: 65): 

A development task is a task which arises at or about a certain periode in the 

life of individual, successful achievement of which leads to his happiness and 

to success with later task, while failure leads to whappiness in the individual 

difficulty with later task.  

 

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa tugas perkembangan merupakan 

suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, 

yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan 

kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya; sementara apabila gagal, 

maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, 

dan menimbulkan penolakan masyarakat, serta kesulitan-kesulitan dalam 

menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sehingga tugas perkembangan masa remaja 

difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta 

berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. 

Sementara terkait dengan tugas perkembangan dalam Depdiknas (2007: 9) 

mengenai Standar Kompetensi Kemandirian siswa, terdapat sepuluh aspek 

perkembangan yang perlu dicapai oleh siswa SMA salah satunya mengenai 
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wawasan dan kesiapan karir yaitu mempelajari kemampuan diri, peluang dan 

ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktifitas yang terfokus pada pengembangan 

alternatif karir yang lebih terarah. Dengan demikian, siswa hendaknya telah 

mampu merencanakan dan mempersiapkan diri terhadap pilihan karir yang akan 

datang. Siswa tersebut memerlukan arahan kemana mereka setelah menamatkan 

pendidikan setelah SMA dan nantinya memilih pendidikan lanjutan ataupun 

menentukan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya. 

Dalam memutuskan karirnya secara tepat, siswa membutuhkan proses atau 

waktu yang cukup panjang. Karena kebanyakan dari siswa mengalami kesulitan 

dalam menentukan pilihan akan keputusan karirnya. Super (dalam Winkel & 

Hastuti, 2006: 124) menyatakan bahwa kematangan karir merupakan keberhasilan 

individu dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir yang khas pada 

tahap perkembangan karir tertentu. Indikasi yang relevan dengan kematangan 

karir adalah kemampuan untuk membuat rencana, kerelaan untuk memikul 

tanggung jawab, serta kesadaran akan segala faktor internal dan eksternal yang 

harus dipertimbangkan dalam membuat pilihan pekerjaan atau memantapkan diri 

dalam suatu pekerjaan. Namun untuk dapat memutuskan karirnya secara tepat, 

siswa membutuhkan keyakinan terhadap pilihan sesuai dengan kemampuannya. 

Keyakinan ini yang disebut Bandura sebagai efikasi diri (self efficacy). 

Bandura (1997: 3) mengatakan bahwa efikasi diri pada dasarnya adalah hasil 

proses kognitif berupa keputusan, keyakinan, atau penghargaan tentang sejauh mana 

individu memperkirakan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau 

tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
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Menurutnya, efikasi diri tidak berkaitan dengan kecakapan yang dimiliki, tapi 

berkaitan dengan keyakinan individu mengenai hal apa yang dapat dilakukan dengan 

kecakapan yang ia miliki seberapapun besarnya. Efikasi diri menekankan pada 

komponen keyakinan diri yang dimiliki seseorang dalam menghadapi situasi yang 

akan datang yang mengandung kekaburan, tidak dapat diramalkan, dan sering penuh 

dengan tekanan. Efikasi diri akan mempengaruhi beberapa aspek dari kognisi dan 

perilaku seseorang. Efikasi diri yang berkaitan dengan keyakinan individu akan 

kemampuannya melakukan tugas-tugasnya dalam pemilihan dan perencanaan karir, 

dapat disebut sebagai self efficacy karir. Sementara itu, Baron dan Byrne (2003: 281) 

mendefinisikanan self efficacy adalah keyakinan seseorang akan kemampuan atau 

kompetensinya atas kinerja tugas yang diberikan, mencapai tujuan atau mengatasi 

sebuah hambatan.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri se-kabupaten 

Pati bahwa pelaksanaan konseling kelompok belum optimal meskipun sudah 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Guru BK sebagai pemimpin 

kelompok masih menggunakan metode konvensional yaitu menggunakan satu 

pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa sehingga 

menyebabkan anggota kelompok cenderung cepat bosan. Pelaksanaan konseling 

kelompok juga masih bersifat insidental serta kasuistik dan metode khusus untuk 

meningkatkan efikasi diri juga belum ada sehingga belum tercapai tujuan dari 

konseling kelompok yang dilaksanakan. 

Selain hasil studi pendahuluan di atas, peneliti sebelumnya telah 

mengembangkan model serupa yaitu dalam penelitian Rowell, Giordano & Kemer 
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(2014), model konseling kelompok efektif dalam meningkatkan pengambilan 

keputusan karir mahasiswa akan tetapi memiliki beberapa keterbatasan yaitu 

terdapat tiga indikator dalam pengambilan keputusan karir yaitu lack of readiness, 

lack of information dan incosistent information. Di antara ketiga indikator tersebut, 

pada indikator lack of readiness memiliki nilai peningkatan yang paling rendah 

dalam hal ketidakyakinan dalam proses pengambilan keputusan karir yaitu efkasi 

diri yang dimiliki masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan. 

Berdasarkan hasil penelitian Puspita (2010), disimpulkan bahwa ada 

berbagai keresahan yang menunjukkan bahwa kemampuan remaja dalam 

mempersiapkan karirnya masih rendah. Hal tersebut tampak dalam berbagai 

masalah baik yang berkaitan dengan pemilihan jenis studi lanjutan, pemilihan 

rencana pekerjaan, maupun yang berkaitan dengan ketidaksiapan para lulusan 

SMA dan sekolah kejuruan dalam memasuki pendidikan lanjutan atau dunia kerja.  

Kesulitan, kebingungan, dan ketakutan terasa ketika harus memilih dan 

memutuskan jurusan di perguruan tinggi. Kurangnya informasi akan jurusan dan 

lapangan kerja yang akan dihadapi oleh remaja ketika mereka lulus menambah 

kekhawatiran siswa dalam pengambilan keputusan tersebut (Santrock, 2002: 104).  

Fakta bahwa siswa SMA belum mampu mengambil keputusan terkait 

memilih perguruan tinggi juga dibahas dalam penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hayadin (2006) dan diperoleh hasil bahwa sebanyak 47,7 % siswa 

setingkat SMA (SMA, MA, SMK) sudah mempunyai pilihan Perguruan Tinggi 

dan 52,3 % belum mempunyai pilihan Perguruan Tinggi. Sebanyak 52,3 % siswa 

tersebut mengembalikan angket karena belum memiliki pilihan Perguruan Tinggi,  
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dan sisanya sudah memiliki pilihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

siswa setingkat SMA masih banyak yang kesulitan mengambil keputusan yang 

tepat terkait studi lanjut ke Perguruan Tinggi. 

Dalam studi yang dilakukan Yulianto (2012) di SMA Purworejo, 

ditemukan fakta bahwa siswa kelas XII masih ragu dalam memilih pendidikan 

setelah lulus dari SMA. Mereka merasa kurang yakin dalam menentukan program 

pendidikan selanjutnya karena keterbatasan informasi dan tidak adanya 

perencanaan karir. Selanjutnya Wati (2005) menunjukkan bahwa siswa SMA 

belum memiliki perencanaan karir yang terarah. Sekitar 45% siswa SMA belum 

memiliki perencanaan mengenai karir yang akan dipilihnya, karena masih 

mengalami keraguan. Menurut Siagian dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Margareth (2006), pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana 

seseorang menjatuhkan pilihannya dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Di 

dalam penelitian tersebut terdapat enam tahap dalam pengambilan keputusan 

yaitu: menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria, memberi bobot kriteria, 

mengembangkan alternatif, memberi bobot alteratif dan memilih alternatif terbaik.   

Fenomena di SMA Negeri 2 Pati menunjukkan rendahnya pengambilan 

keputusan karir siswa. Berdasarkan hasil pengolahan DCM pada siswa kelas XII 

IPA 2 di SMA Negeri 2 Pati, pada topik masa depan dan cita-cita 

pendidikan/jabatan menunjukkan sebesar 64,3% siswa belum tahu berbuat apa 

setelah lulus, disusul dengan presentase yang sama yaitu sebesar 60,7% siswa 

belum memiliki cita-cita tertentu dan cita-cita yang dimiliki selalu goyah/berubah. 
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Berdasarkan fenomena di atas, bahwa remaja khususnya siswa SMA kelas 

XII masih merasa tidak yakin akan pilihan dan rencana karirnya dengan kemampuan 

yang dimilikinya, sehingga siswa mengalami kebingungan dan keragu-raguan dalam 

melakukan pengambilan keputusan akan karirnya tersebut, ikut-ikutan teman atau 

orang tua dalam pengambilan keputusan. Padahal efikasi diri karir ini mengarahkan 

individu untuk memahami kondisi dirinya secara realistis, sehingga individu mampu 

menyesuaikan antara harapan akan pekerjaan yang diinginkannya dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya dengan kondisi tersebut beberapa lulusan 

dari Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi tidak optimal dalam melakukan 

pemilihan karirnya. 

Menurut data pada tahun ajaran 2013/2014 kunjungan siswa SMA Negeri 

2 Pati ke BK untuk konsultasi terkait rencana melanjutkan setelah lulus dari SMA 

sebesar 37%, tahun ajaran  2014/2015 sebesar 49%, dan tahun ajaran 2015/2016 

sebesar 67%.  Rata-rata kunjungan siswa untuk melakukan konsultasi tentang 

studi lanjut mengingat persaingan memasuki perguruan tinggi yang semakin ketat. 

Siswa merasa bimbang, tidak yakin dengan pilihannya. Selain itu guru BK 

mengemukakan bahwa pada tahun ajaran 2014/2015 siswa yang diterima dan 

telah mengikuti perkuliahan mengulang dalam seleksi SBMPTN sebanyak 5 

orang di tahun ajaran 2015/2016. Hal tersebut disebabkan karena mereka merasa 

tidak cocok pada jurusan yang telah diambil karena bukan pilihan sendiri dan 

tidak yakin dapat menyelesaikan studi sampai lulus. Fenomena tersebut 

menunjukkan kebingungan dan kekhawatiran siswa dalam merencanakan masa 
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depannya yang merupakan indikasi dari rendahnya efikasi diri siswa dalam 

pengambilan keputusan karir yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya.   

Apabila permasalahan-permasalahan di atas dibiarkan secara terus 

menerus, maka dikhawatirkan siswa SMA Negeri di Pati terhambat dalam 

perkembangan karir ke depannya karena efikasi dirinya yang rendah dalam 

pengambilan keputusan karir. Padahal setelah lulus SMA yang nantinya akan 

dijadikan langkah awal untuk mencapai cita-cita yang diinginkan sehingga perlu 

pengambilan keputusan karir yang tepat. 

Menurut Bandura (1997), efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan 

melalui salah satu atau kombinasi empat sumber, yakni bersumber dari empat hal 

yaitu pengalaman performansi, pengalaman vikarius, persuasi sosial dan keadaan 

emosi. Dalam studi pengembangan ini digunakan salah satu sumber efikasi diri yaitu 

melalui pengalaman vikarius, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui model 

sosial. Bandura (1997) mengatakan bahwa “efikasi akan meningkat ketika 

mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya efikasi akan menurun jika 

mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata 

gagal”. 

Bimbingan dan konseling yang merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan juga memiliki peran penting untuk meningkatkan efikasi diri siswa. 

Dalam konteks ini strategi yang digunakan adalah melalui konseling kelompok. 

Konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa 

melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana, membuat 
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keputusan yang tepat, serta untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman 

terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dalam membentuk perilaku yang 

lebih efektif. Melalui konseling kelompok siswa dapat mengembangkan sikap dan 

membentuk perilaku yang lebih baik, mampu mengembangkan keterampilan 

sosialnya dalam dinamika kelompok seperti saling bekerjasama, saling memahami 

satu sama lain, mampu menyampaikan pendapatnya, mampu mengahargai dan 

menerima pendapat orang lain, mampu menyampaikan pendapatnya, mampu 

menghargai dan menerima pendapat kelompok, dan membantu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok lainnya (Prayitno, 1995: 24). 

Dalam pelaksanaan konseling kelompok diperlukan teknik tertentu agar 

efektif dalam meningkatkan efikasi diri yang dimiliki siswa. Terdapat dua 

strategi pengubahan sumber ekspektasi efikasi berdasarkan pengalaman 

vikarius yaitu live modelling dan symbolic modeling. Live modeling dilakukan 

dengan mengamati model secara nyata, sedangkan symbolic modeling diberikan 

dengan mengamati model secara simbolik, yaitu melalui film, komik, cerita.  

Berdasarkan pengembangan model konseling kelompok yang telah 

dikembangkan dan diujikan oleh peneliti sebelumnya, peneliti akan 

mengembangkan model baru dengan memperbaiki kelemahan dan keterbatasan 

yang ada dalam model sebelumnya. Kelebihan model yang dikembangkan oleh 

peneliti yaitu lebih difokuskan pada peningkatan efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir dengan alasan yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rowell, Giordano & Kemer (2014), terdapat indikator dalam pengambilan 

keputusan karir yaitu lack of readiness, lack of information dan incosistent 
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information. Di antara ketiga indikator tersebut, pada indikator lack of readiness 

memiliki nilai peningkatan yang paling rendah dalam hal ketidakyakinan dalam 

proses pengambilan keputusan karir yaitu efkasi diri yang dimiliki masih rendah dan 

perlu untuk ditingkatkan. 

Dalam pengembangan model baru ini akan digunakan teknik khusus 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami peserta didik (rendahnya 

pengambilan keputusan karir siswa) dengan menggunakan teknik modeling 

simbolik. Teknik tersebut dipilih karena karakteristik tertentu dari model dalam 

film, komik maupun cerita lebih digemari dan mudah dimengerti siswa. Selain itu 

melalui penokohan model secara simbolik lebih mampu menggugah minat siswa 

untuk meningkatkan efikasi diri siswa seperti yang diperankan model tersebut. 

Modeling efektif untuk meningkatkan efikasi diri khususnya ketika siswa 

mengobservasi keberhasilan teman peer-nya yang sebenarnya mempunyai 

kemampuan yang sama dengan mereka (Bandura, 1997)..  

Model pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik modeling 

simbolik ini dapat terjadi suatu interaksi timbal balik antara pemimpin kelompok 

yaitu Guru BK dan anggota kelompok yaitu siswa. Dalam pelaksanaannya akan 

ditampilkan film, video pendek, komik ataupun cerita yang isinya dapat 

memberikan wawasan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengambil 

keputusan karirnya dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terbentuk. 

Berdasarkan pada data-data terkait dan hasil penelitian sebelumnya, 

mendorong peneliti untuk melakukan pengembangan model konseling kelompok 

dengan teknik modeling simbolik. Maka peneliti menyusun studi pengembangan 
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yang dikemas dengan judul “Pengembangan Model Konseling Kelompok dengan 

Teknik Modeling Simbolik untuk Meningkatkan Efikasi Diri Siswa dalam 

Pegambilan Keputusan Karir pada Siswa SMA Negeri di Pati”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan masalahnya yaitu: 

1.2.1 Pelaksanaan konseling kelompok di SMA Negeri se-Kabupaten Pati masih 

belum optimal. 

1.2.2 Pemimpin kelompok masih menggunakan metode konvensional yaitu 

menggunakan satu pendekatan untuk membahas semua masalah dalam 

konseling kelompok sehingga menyebabakan anggota kelompok 

cenderung cepat bosan. 

1.2.3 Pelaksanaan konseling kelompok juga masih bersifat insidental serta 

kasuistik dan metode khusus untuk meningkatkan efikasi diri juga belum 

ada sehingga belum tercapai tujuan dari konseling kelompok yang 

dilaksanakan. 

1.2.4 Model lama yang dikembangkan belum bisa meningkatkan efikasi diri 

karena model secara khusus belum dikembangkan untuk meningkatkan 

efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir melainkan model 

dikembangkan untuk meningkatkan pengambilan keputusan karir pada 

umumnya. 

1.2.5 Efkasi diri yang dimiliki siswa masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan. 

Hal ini dapat dilihat pada indikator lack of readiness memiliki nilai 
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peningkatan yang paling rendah dalam hal ketidakyakinan dalam proses 

pengambilan keputusan karir siswa. 

1.2.6 Siswa belum yakin dengan pilihan karirnya dan masih bingung mengambil 

keputusan karirnya karena bergantung pada orang lain dalam memilih 

karir yaitu teman dan keinginan orang tuanya. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka cakupan penelitian ini yaitu 

model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan 

efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan karir. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan cakupan masalah yang telah dikemukakan pada 

bagian awal penulisan ini, maka peneliti dapat merumuskan masalah utama yaitu 

“Bagaimana model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk 

meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir siswa SMA Negeri 

se-Kabupaten Pati?”. Dari rumusan masalah utama dapat dijabarkan menjadi 

empat rumusan masalah meliputi: 

1.4.1 Bagaimana pelaksanaan konseling kelompok di SMA Negeri se-

Kabupaten Pati? 

1.4.2 Bagaimana tingkat efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan karir 

di SMA Negeri se-Kabupaten Pati? 
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1.4.3 Bagaimana model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik 

untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir 

siswa? 

1.4.4 Apakah model konseling kelompok dengan teknik modeling efektif untuk 

meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir siswa SMA 

Negeri 2 Pati? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan utama 

penelitian yaitu menghasilkan model konseling kelompok dengan teknik modeling 

simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir 

siswa SMA Negeri se-Kabupaten Pati. Penelitian ini dapat dijabarkan menjadi 

beberapa tujuan yaitu: 

1.5.1 Menganalisis pelaksanaan konseling kelompok di SMA Negeri se-

Kabupaten Pati. 

1.5.2 Menganalisis tingkat efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir pada 

siswa SMA Negeri se-Kabupaten Pati. 

1.5.3 Menghasilkan model konseling kelompok dengan teknik modeling 

simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan 

karir siswa. 

1.5.4 Mengetahui tingkat keefektifan model konseling kelompok dengan teknik  

modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir siswa SMA Negeri 2 Pati. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoretis dan 

manfaat secara praktis. Berikut penjelasannya: 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah wawasan yang bermanfaat dalam 

membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya 

bimbingan dan konseling terutama yang berkaitan dengan konseling kelompok, 

teknik modeling simbolik dan efikasi diri. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai 

referensi umum untuk melihat efektifitas konseling kelompok dengan teknik 

modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan 

karir siswa. 

1.6.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis yaitu bagi Guru Bimbingan 

Konseling, bagi sekolah dan bagi peneliti. Berikut penjelasannya: 

1.6.2.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun acuan dalam 

melaksanakan konseling kelompok khususnya untuk meningkatkan efikasi diri 

dalam pengambilan keputusan karir siswa dengan teknik modeling simbolik. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah (Kepala Sekolah) 

Apabila layanan konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik ini efektif 

untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir siswa SMA, 

maka Kepala Sekolah dapat memberikan kesempatan, dukungan dan fasilitas 

kepada Guru Bimbingan dan Konseling untuk pelaksanaan layanan tersebut. 
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1.6.2.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk memperoleh pengalaman, 

pengetahuan, kemampuan untuk lebih memahami serta mampu menerapkan model 

konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik dan sebagai acuan untuk 

mengembangkan penelitian berikutnya terkait dengan pelaksanaan konseling 

kelompok khususnya untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir siswa dengan teknik modeling simbolik. 

 

1.7 Spesifikasi Penelitian yang Dikembangkan 

Dalam spesifikasi penelitian yang dikembangkan ini akan dijabarkan 

pengembangan produk dalam penelitian ini beserta spesifikasinya yang 

membedakan produk yang ada pada umumnya. 

1.7.1 Pengembangan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model konseling 

kelompok dengan teknik modeling simbolik dengan spesifikasi penelitian efikasi 

diri dalam pengambilan keputusan karir siswa. Efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keyakinan diri, 

eksplorasi peluang karir, perencanaan karir, pengambilan keputusan karir, 

konsistensi pilihan karir dan mengejar target karir. Oleh karena itu penelitian ini 

difokuskan pada pengembangan model konsleing kelompok dengan teknik 

modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam pegambilan keputusan 

karir siswa. 
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Untuk membedakan konseling kelompok yang dikembangkan dengan 

konseling kelompok pada umumnya maka perlu ada spesifikasi tersendiri. 

Spesifikasi dari model konseling kelompok ini terletak pada keseluruhan proses 

konseling kelompok yang diintegrasikan dengan modeling simbolik berupa video 

dengan 4 tahapan yaitu attention, retention, production dan motivational. Secara 

operasional ciri dan tujuan dari konseling kelompok diimplementasikan melalui 

perlakuan dan teknik yang memungkinkan siswa mengoptimalkan peranannya 

untuk menciptakan dinamika kelompok. Melalui dinamika kelompok yang 

tercipta siswa akan mendapat kesempatan yang besar untuk meningkatkan efikasi 

dirinya dalam pengambilan keputusan karir. 

1.7.2 Implementasi Model 

Model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik ini secara spesifik 

akan diimplementasikan di SMA Negeri 2 Pati. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Berikut dijabarkan pula asumsi dan keterbatasan pengembangan agar dapat 

diperbaiki untuk penelitian selanjutnya. 

1.8.1 Asumsi 

Asumsi yang dijadikan dasar pelaksanaan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.8.1.1 Efikasi diri dalam mengambil keputusan karir merupakan keyakinan diri 

untuk menyelesaikan tugas kaitannya dengan menetukan pilihan-pilihan 

karir yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Siswa yang 

memiliki efikasi diri dalam mengambil keputusan karir adalah siswa yang 
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memiliki keyakinan diri, eksplorasi peluang karir, perencanaan karir, 

pengambilan keputusan karir, konsistensi pilihan karir dan keyakinan 

dalam mengejar target karir. Melalui eksplorasi tersebut siswa akan lebih 

mampu memahami semua informasi terkait karir yang diminati untuk 

dapat membuat perencanaan karir yang matang sehingga mampu 

mengambil keputusan karir dengan tepat dan memiliki konsistensi dalam 

mengejar karir yang diinginkan. Hal ini bertujuan agar siswa merasa 

nyaman, mantap, yakin dengan pilihannya dan menjalani pilihan dengan 

baik, tidak ada penyesalan di kemudian hari dan diharapkan akan 

mencapai kesuksesan. 

1.8.1.2 Konseling kelompok dapat dijadikan media intervensi untuk meningkatkan 

efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir siswa. Konseling 

kelompok mempunyai manfaat besar untuk bertindak sebagai wadah untuk 

saling bercurah pendapat demi memecahkan permasalahan yang sedang 

dibahas dalam kelompok. Melalui konseling kelompok dapat 

dikembangkan suasana untuk menumbuhkan keyakinan diri, eksplorasi 

peluang karir, perencanaan karir, pengambilan keputusan karir, konsistensi 

pilihan karir dan mengejar target karir, dimana nilai-nilai tersebut 

merupakan komponen dari efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. 

1.8.1.3 Modeling simbolik merupakan teknik yang tepat dalam mengembangkan 

konseling kelompok sebagai upaya untuk meningkatkan efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan keputusan karir siswa, karena karakteristik tertentu 

dari model dalam film, komik maupun cerita lebih digemari dan mudah 
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dimengerti siswa. Selain itu melalui penokohan model secara simbolik 

lebih mampu menggugah minat siswa untuk meningkatkan efikasi diri 

siswa seperti yang diperankan model tersebut.  

1.8.2 Keterbatasan Pengembangan 

1.8.2.1 Model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik dalam 

penelitian ini hanya terbatas untuk meningkatkan efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan karir. 

1.8.2.2 Model ini hanya dilakukan sampai uji efektivitas pada siswa SMA Negeri 

2 Pati, sebelum sampai pada uji coba dan desiminasi untuk kawasan yang 

lebih luas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kajian teoretis yang digunakan dalam penelitian. 

Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan penelitian-penelitian yang sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung untuk 

penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dik, Sargent & Stenger (2008) dengan 

hasil strategi pegembangan karir yang digunakan berdasarkan beberapa dimensi 

(efikasi diri, ekspektasi hasil, rasa ingin tau, makna spiritual, dan materialisme) 

memiliki potensi besar sebagai alat yang fleksibel dan efisien untuk digunakan 

dalam penelitian dan praktek pengembangan karir. Kaitannya dengan penelitian 

ini yaitu berdasarkan salah satu dimensi pengembangan karir di atas yaitu efikasi 

diri, akan dikembangkan model konseling kelompok dengan teknik modeling 

simbolik untuk meningkatkan efikasi diri siswa dengan harapan model yang 

dikembangkan ini memiliki potensi besar dan efektif untuk meningkatkan 

pengambilan keputusan karir siswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Taber (2012) ini meneliti hubungan antara 

masa lalu, sekarang, dan perspektif waktu masa depan beserta kesulitan 

pengambilan keputusan karir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola yang 

berbeda dalam perspektif waktu yang terkait dengan berbagai jenis kesulitan 

pengambilan keputusan karir. Dalam penelitian ini dibahas kesulitan dalam 

pengambilan keputusan karir untuk perspektif waktu masa depan. Kaitannya 

dengan penelitian ini yaitu untuk mengatasi kesulitan dalam pengambilan 

keputusan karir dari persepsi waktu masa lalu, sekarang dan masa depan maka 

dikembangkan model konseling kelompok untuk meningkatkan efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan karir siswa. Diharapkan melalui konseling kelompok ini 

siswa dapat dibahas kesulitan dalam bidang karir yang dialami baik di masa lalu, 

sekarang maupun ketakutan di masa medatang melalui dinamika kelompok 

sehingga kesulitan dapat teratasi dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gadassi, Gati & Rolnick (2013) yang 

menyimpulkan bahwa ada hubungan antara efikasi diri dan kesulitan emosional 

dalam pengambilan keputusan karir. Dalam penelitian ini pengumpulan informasi 

secara luas, proses pengolahan informasi, kontrol diri, usaha yang dilakukan, 

mengurangi prokrastinasi, kecepatan dalam pembuatan keputusan akhir, 

mengurangi ketergantungan pada orang lain menjadi faktor paling dominan dalam 

pembuatan keputusan karir. Kaitannya dalam penelitian ini dikembangkan model 

berupa konseling kelompok yang memungkingkan anggota untuk saling bertukar 

informasi, melakukan kontrol diri, meningkatkan kemandirian siswa dalam 
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memecahkan permasalahan karirnya melalui pembahasan masalah dalam dalam 

kelompok sehingga mampu mengambil keputusan karir yang tepat. 

Selajutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sohrabi, Mohammadi & 

Aghdam (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling kelompok 

dengan pendekatan pemecahan masalah meningkatkan self-efficacy akademik. 

Kaitannya dengan penelitan ini yaitu saran dalam jurnal di atas untuk peneliti 

selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian serupa dengan mengembangkan 

teknik yang digunakan agar dapat membantu siswa dalam meningkatkan efikasi 

dirinya. Maka peneliti menggunakan teknik modeling simbolik sebagai usaha 

untuk meningkatkan efkasi diri siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widaryati (2013) disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh konseling kelompok yang sangat signifikan terhadap efikasi diri 

siswa kelas X SMA N 1 Pengasih Kulon Progo. Kaitannya dengan penelitian ini 

yaitu dikembangkan model berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu 

pengembangan model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik 

untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keptusan karir siswa SMA. 

Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian Sintadewi & Arum (2014) 

yang menunjukkan bahwa model konseling behavioral dengan teknik modeling 

efektif untuk meningkatkan efikasi diri siswa. Kaitannya dengan penelitian ini 

yaitu akan diterapkan model yang serupa yaitu konseling kelompok akan tetapi 

menggunakan teknik yang lebih spesifik untuk meningkatkan efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan karir siswa yaitu menggunakan teknik modeling simbolik 

dengan subjek penelitian siswa SMA.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menyimpulkan bahwa teknik 

modeling efektif untuk meningkatkan self efficacy karir siswa. Kaitannya dengan 

penelitian ini yaitu dari hasil penelitian di atas dapat dikembangkan model dengan 

menggunakan teknik yang serupa akan tetapi lebih spesifik untuk meningkatkan 

self efficacy karir dalam hal ini lebih dispesifikkan lagi permasalahan karirnya 

yaitu tentang pengambilan keputusan karir. Maka untuk mengatasi permasalahan 

karir tersebut dikembangkan model konseling kelompok agar siswa mampu 

mengambil keputusan karir setelah mendapatkan pembahasan permasalahan karir 

dengan menggunakan teknik modeling simbolik. 

Berdasarkan penelitian Ye (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa peserta lebih cenderung untuk memilih pilihan yang berisiko tinggi dan 

pilihan karir sangat berhubungan erat dengan efikasi diri dalam pembuatan 

keputusan dan pengambilan keputusan karir. Program konseling karir harus 

mendorong siswa untuk mengembangkan tujuan karir yang lebih masuk akal yang 

sesuai dengan keahlian mereka. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu 

dikembangkan program konseling karir yang dikemas dalam kelompok yaitu 

konseling kelompok teknik modeling simbolik untuk pengambilan keputusan karir 

siswa. 

Dalam penelitian Izzawati & Lisnawati (2015) disimpulkan bahwa 

pelatihan perencanaan karir sangatlah efektif untuk meningkatkan efikasi diri 

dalam pengambilan keputusan karir. Sedangkan kaitannya dengan penelitian ini 

yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan saran dari jurnal ini agar 

dkembangkan model lain untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan 
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keputusan karir. Dalam hal ini peneliti mengembangkan model konseling 

kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri 

dalam pengambilan keputusan karir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mumpuni (2015) disimpulkan bahwa 

teknik symbolic modeling sangat efektif untuk meningkatkan efikasi diri akademik 

siswa SMP. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian di atas 

diberikan saran bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan teknik symbolic 

modeling untuk meningkatkan efikasi diri pada bidang yang berbeda ataupun 

subjek penelitian pada tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan bidang karir yang diperuntukkan bagi siswa SMA yaitu modeling 

simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir 

siswa SMA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) menunjukkan bahwa 

model konseling kelompok dengan teknik problem solving efektif untuk 

meningkatkan self-efficacy akademik siswa pada semua indikator yang meliputi: 

kognitif dan afektif. Sedangkan kaitan dengan penelitian ini yaitu akan 

dikembangkan model yang serupa yaitu model konseling kelompok akan tetapi 

dengan teknik yang berbeda yaitu menggunakan teknik modeling simbolik untuk 

meningkatkan efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan karir karena 

karakter tertentu yang diperankan seorang tokoh secara simbolik dalam sebuah 

film, cerita maupun komik akan lebih menggugah minat siswa untuk mengetahui 

lebih dalam dan mampu dengan cepat memahami isi/pesan yang disampaikan. 
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Dalam penelitian Harlow & Bowman (2016) disimpulkan bahwa 

keputusan karir dan kematangan karir mahasiswa lebih rendah dari pada 

kematangan karir dan keputusan karir sarjana muda. Hal ini dapat dilihat dari 

perbedaan pengembangan karir antara mahaiswa dan sarjana muda, seperti 

informasi kerja, bimbingan dalam penetapan tujuan, dan peningkatan eksplorasi 

diri. Pada sarjana muda memiliki informasi kerja yang lebih luas, penetapan 

tujuan yang lebih terarah, kemampuan utuk mengeksplorasi diri yang lebih 

dibandingkan dengan mahasiswa, sehingga sarjana muda dipandang lebih matang 

dan mampu mengambil keputusan karir dibandingkan dengan mahasiswa. 

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu untuk mencapai kematangan karir sebelum 

menginjak mahasiswa atau sarjana muda, maka siswa SMA perlu dibekali terlebih 

dahulu agar memiliki tujuan karir yang terarah, sehingga dilakukan upaya berupa 

teknik modeling simbolik yang diterapkan pada model konseling kelompok yang 

di dalamnya akan dibahas berbagai permasalahan karir termasuk kemampuan 

eksplorasi diri, penetapan tujuan sehingga diharapkan siswa mampu mengambil 

keputusan karir yang tepat dengan meningkatkan efikasi diri dalam kaitannya 

dengan karir siswa SMA. 

Dalam penelitian Royle, Fox & Gonzalez (2016) yang menyimpulkan 

bahwa keterlibatan karir menurun ketika seseorang memperimbangkan efikasi diri 

dan pertanggungjawaban informal secara bersama-sama. Mereka yang memiliki 

tingkat efikasi diri tinggi percaya bahwa rasa pertanggungjawaban informal untuk 

orang lain bermanfaat dalam keterlibatan karir akan tetapi tidak dapat dilakukan 

secara bersama-sama dalam keterlibatan karir. Kaitannya dengan penelitian ini 
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maka diambil salah satu dari faktor keterlibatan karir di atas yaitu efikasi diri. 

Efikasi diri dalam penelitian ini akan ditingkatkan melalui model konseling 

kelompok. Efikasi diri dianggap perlu ditingkatkan karena apabila efikasi diri 

seseorang meningkat maka rasa pertanggungjawaban informal untuk orang lain 

akan meningkat. Melalui konseling kelompok diharapkan mampu memberikan 

dampak positif dan meningkakan rasa pertanggungjawaban informal terhadap 

orang lain, dalam hal ini yang memiliki permasalahan karir sehingga harapannya 

siswa mampu mengambil keputusan karir dengan tepat melalui dinamika 

kelompok yang terbentuk. 

Berdasarkan penelitian Ates (2016) menyimpulkan bahwa konseling 

kelompok berfokus solusi efektif untuk siswa yang berjuang mengatasi kepenatan 

sekolah. Beberapa variabel terkait dengan kepenatan adalah keberhasilan 

akademis, tingkat kesejahteraan diri, stress, perfeksionisme, efikasi diri, persepsi 

dukungan sosial, kemandirian dan perasaan diri. Melalui konseling kelompok 

berfokus pada solusi variabel-variabel tersebut di atas mengalami peningkatan 

termasuk efikasi diri siswa. Kaitannya dengan penelitian ini digunakan konseling 

kelompok untuk menigkatkan efikasi diri, akan tetapi menggunakan teknik yang 

lain untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karir siswa yaitu 

dengan teknik modeling simbolik. Hasil yang lebih kompleks didapatkan dari 

penelitian Mulyati dan Istirahayu (2016) bahwa melalui konseling kelompok 

siswa menunjukkan sikap percaya diri, mampu untuk memahami diri, menyadari 

kelemahan dan kelebihan, mampu membuat keputusan, mampu menghadapi 
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kegagalan, disiplin diri, mampu mengendalikan diri, menghargai diri, dan 

menerima diri sebagai orang yang berharga. 

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait 

dengan konseling kelompok yaitu dalam penelitian Wibawa (2015) bahwa 

konseling kelompok dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, Mastur (2012) dan 

Habiba (2017) menyimpulkan konseling kelompok dapat meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. Selain itu menurut Efastri (2015) dan Purnaningrum 

(2017) bahwa konseling kelompok dapat membantu mengurangi perilaku bullying 

dan perilaku agresif. Konseling kelompok dapat pula digunakan untuk 

mengurangi kecemasan menghadapi ujian (Suhendri, 2012). Dalam penelitian lain 

konseling kelompok dapat mengurangi perilau agresi verbal (Maba, 2017). 

Sedangkan menurut Saputra (2017) konseling kelompok dapat membantu 

mengurangi prokrastinasi akademik.  

Adapun penelitian lain terkait konseling kelompok yang relevan yaitu 

dalam penelitian Susanti (2013) bahwa konseling kelompok dengan modeling 

simbolis untuk meningkatkan keaktifan siswa. Menurut Basuki (2013) dan 

penelitian Fiah dan Anggralisa (2016) bahwa konseling kelompok meningkatkan 

keterampilan komunikasi interpersonal. Berdasarkan hasil penelitian dari Maya 

dan Rohyan (2016) bahwa konseling kelompok untuk meningkatkan percaya diri. 

Adapun pendapat Maharani dan Ningsih (2015) bahwa konseling kelompok untuk 

menangani konsep diri positif. 

Sedangkan penelitian lain terkait modeling simbolik yaitu penelitian 

Arumsari (2016) menyimpulkan bahwa teknik modeling simbolis meningkatkan 
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kemampuan kontrol diri. Menurut Anggara, Yusuf dan Marjohan (2016) modeling 

dapat meningkatkan efikasi diri dalam menghadapi ujian. Lestari (2015) 

menyimpulkan teknik symbolic model untuk membantu mengembangan 

kemandirian belajar siswa. Sedangkan menurut Adiputra (2015) bahwa teknik 

modeling dapat meningkatkan perencanaan karir siswa. Teknik modeling dapat 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa (Rumiani, Suarni dan Putri, 2014). 

Menurut Wijayanti dan Kurniawan (2016) bahwa layanan informasi teknik 

modeling simbolik dapat mempengaruhi self-efficacy pengambilan keputusan 

studi lanjut. Dalam penelitian Muslikah (2012) yang disimpulkan bahwa teknik 

modeling simbolik dapat meningkatkan motivasi berprestasi. Sedangkan 

kaitannya dengan karir menurut Korohama (2017) bahwa teknik modeling efektif 

untuk meningkatkan kematangan karir siswa. 

Sementara itu penelitian lain yang relevan terkait efikasi diri yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Febriantomo dan Suharnan (2015) bahwa efikasi 

diri berpengaruh dalam pengambilan keputusan karir. Menurut Widyastuti dan 

Pratiwi (2013) bahwa self efficacy berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

karir. Monika (2017) menyimpulkan bahwa efikasi diri yang tinggi dapat 

meningkatkan hasil belajar. Penelitian lain dari Puspitaningrum dan Kustanti 

(2017) menyebutkan bahwa semakin rendah konformitas maka semakin tinggi 

efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. Hasil penelitian lainnya yaitu 

berdasarkan penelitian dari Rustika (2012) didapatkan bahwa efikasi diri berkaitan 

erat dengan konsep diri, harga diri dan locus of control. Menurut Saraswati dan 

Ratnaningsih (2016) menyimpulkan terdapat hubungan positif antara efikasi diri 
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akademik dengan kematangan karir pada siswa. Penelitian lain dari Sandi (2017) 

menyebutkan bahwa semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi minat 

belajar. Sebaliknya menurut Permana, Harahap dan Astuti (2016) menyimpulkan 

semakin rendah efikasi diri seseorang maka akan semakin meningkatkan 

kecemasan saat menghadapi ujian. 

Sedangkan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengambilan 

keputusan karir diantaranya yaitu hasil penelitian Nurrega, Wahyuningsih dan 

Gusniarti (2018) yakni pengambilan keputusan karir siswa dapat ditingkatkan 

melalui konseling karir kelompok. Menurut Peilow (2013) menyebutkan bahwa 

pengambilan keputusan memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan 

kematangan emosi. Sedangkan hasil penelitian Zamroni (2016) bahwa 

keterampilan mengambil keputusan karir dalam wujud pengambilan keputusan 

pemilihan arah peminatan merupakan faktor yang penting dalam penentuan arah 

peminatan siswa. Penelitian lain dari Fasha, Sinring dan Aryani (2015) 

membuktikan bahwa model e-career dapat meningkatkan keputusan karir siswa 

SMA.  

Adapun penelitian-penelitian lain yang msih relevan dengan penelitian ini 

yaitu penelitian dari Mahmudi dan Suroso (2014) bahwa ada hubungan antara 

efikasi diri, dukungan sosial dan penyesuaian diri. Sementara penelitian 

Kartikasari, Inoe, Sawitri dan Ratna (2015) menyimpulkan bahwa semakin tinggi 

dukungan sosial teman sebaya maka semakin tinggi efikasi diri keputusan karir. 

Senada dengan penelitian Sinantia, Vemita, Sawitri dan Ratna (2015) bahwa 

semakin tinggi dukungan orang tua maka semakin tinggi pula efikasi keputusan 
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karir siswa. Sama halnya dengan penelitian Taa dan Sawitri (2017) bahwa 

semakin tinggi dukungan teman sebaya maka semakin tinggi efikasi diri akademik 

siswa. Diperkuat dengan penelitian Ali dan Mukhibat (2016) bahwa dukungan 

keluarga, peran gender, efikasi diri pengambilan keputusan karir dan pengharapan 

akan hasil sangat mempengaruhi pengambilan keputusan siswa. Dengan adanya 

kesulitan-kesulitan ini menurut Muhajirin (2017) bahwa konseling karir untuk 

mereduksi kesulitan membuat keputusan karir. Selain itu dalam penelitian Suwija, 

Sedanayasa dan Suranata (2014) menyimpulkan bahwa konseling trait and factor 

untuk memantapkan diri dalam pengambilan keputusan karir. 

 

2.2 Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis meliputi kajian tentang teori-teori yang relevan dalam penelitian 

ini yaitu terkait dengan efikasi diri, pengambilan keputusan karir, konseling 

kelompok dan teknik modeling simbolik.  

2.2.1 Efikasi Diri 

Efikasi diri (self efficacy) pertama kali dikenalkan oleh Albert Bandura. Efikasi 

diri bersumber dari teori belajar sosial karena manusia bertindak dalam suatu 

situasi bergantung pada hubungan timbal balik dari perilaku, lingkungan dan 

kondisi kognitif, terutama faktor-faktor kognitif yang berhubungan dengan 

keyakinan bahwa mereka mampu atau tidak mampu melakukan suatu perilaku. 

Berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai efikasi diri. 
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2.2.1.1 Pengertian Efikasi Diri 

Konsep efikasi diri sebenarnya adalah inti dari teori social cognitive yang 

dikemukakan oleh Albert Bandura yang menekankan peran belajar observasional, 

pengalaman sosial dan determinasi timbal balik dalam pengembangan 

kepribadian. Ada beberapa pengertian efikasi diri menurut para ahli. Berikut 

penjelasannya: 

“Efikasi diri adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk 

melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian 

dalam lingkungan”. Bandura juga menggambarkan efikasi diri sebagai penentu 

bagaimana orang merasa, berfikir, memotivasi diri dan berperilaku (Bandura, 

1997: 2). 

Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau 

self knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. 

Hal ini disebabkan efikasi diri yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam 

menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan termasuk 

di dalamnya perkiraan berbagai kejadian yang dihadapi. Efikasi diri yakni 

keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan mendapatkan hasil positif.  

Sedangkan menurut Baron & Byrne (2003: 281) bahwa “self efficacy 

adalah keyakinan seseorang akan kemampuan atau kompetensinya atas kinerja 

tugas yang diberikan, mencapai tujuan atau mengatasi sebuah hambatan”. 

Sementara itu menurut Alwisol (2009: 287), self efficacy adalah “penilaian diri, 

apakah melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak 

bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan”. Sedangkan Dariyo (2004: 
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81) mengemukakan bahwa efikasi diri adalah “kemampuan untuk menyadari, 

menerima, dan mempertanggungjawabkan semua potensi, keterampilan atau 

keahlian secara tepat”. 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan terhadap kemampuan yang 

dimiliki seseorang dalam menyelesaikan tugas tertentu. 

Sedangkan kaitannya dalam penelitian ini yaitu efikasi diri yang 

dimaksudkan adalah keyakinan yang dimiliki seseorang dalam hal pengambilan 

keputusan karir secara tepat sesuai dengan bakat dan minat seseorang atau sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. 

 

2.2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri 

Efikasi diri sangat mempengaruhi perilaku manusia. Jika orang yakin mempunyai 

kemampun untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan maka individu akan 

berusaha untuk mencapainya. Efikasi diri merupakan keyakinan seseorang 

terhadap dirinya akan mampu melaksanakan tingkah laku yang diperlukan dalam 

suatu tugas yang dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Menurut Bandura (1997) ada beberapa faktor yang mempengaruhi efikasi 

diri yaitu (1) pengalaman keberhasilan (mastery experiences), semakin besar 

seseorang mengalami keberhasilan maka semakin tinggi self efficacy yang 

dimiliki seseorang; (2) pengalaman orang lain (vicarious experiences), self 

efficacy bisa meningkat apabila melihat keberhasilan orang lain (social models)  

yang mempunyai kemiripan dengan individu; (3) persuasi sosial (social 
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persuation), penguatan keyakinan dari orang lain, misalkan dengan memberikan 

dukungan atau support, (4) keadaan fisiologis dan emosional (physiological and 

emotional states), keadaan fisik dan emosi mempengaruhi efikasi diri dalam 

melaksanakan suatu tugas. 

Efikasi diri yang mempengaruhi proses berpikir, motivasi dan kondisi 

perasaan yang semuanya berperan terhadap apa yang dilakukan. Individu dengan 

efikasi diri yang rendah dalam mengerjakan tugas tertentu akan cenderung 

menghindari tugas itu. Individu akan merasa sulit untuk memotivasi diri akan 

mengurangi usahanya atau menyerah dalam berbagai macam rintangan yang di 

hadapinya. Efikasi diri juga mempengaruhi besar usaha dan ketahanan individu 

dalam menghadapi kesulitan. Individu dengan efikasi diri yang tinggi memandang 

tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan untuk dihadapi daripada sebagai ancaman 

untuk dihindari. Jadi faktor yang dapat mempengaruhi efikasi diri yaitu suatu 

tugas yang di rasakan sulit harus di hadapinya dengan berbagai situasi tertentu 

melalui keyakinan akan kemampuanya sendiri. 

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan efikasi diri 

siswa dalam pengambilan keputusan karir digunakan pengalaman vikarius melalui 

modeling simbolik yang dapat diterapkan dengan mengamati model simbolik, 

film, komik, cerita yang dapat meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir. Modeling simbolik digunakan dalam penelitian ini dikarenakan 

karakteristik tertentu dari model dalam film, komik maupun cerita lebih digemari 

dan mudah dimengerti siswa. Selain itu melalui penokohan model secara simbolik 

lebih mampu menggugah minat siswa untuk meningkatkan efikasi diri siswa 
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seperti yang diperankan model tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Bandura 

bahwa modeling efektif untuk meningkatkan efikasi diri khususnya ketika siswa 

mengobservasi keberhasilan teman peer-nya yang sebenarnya mempunyai 

kemampuan yang sama dengan mereka. 

 

2.2.1.3 Proses Efikasi Diri 

Efikasi diri yang dimiliki seseorang bisa terbentuk melalui proses-proses yang 

nantinya akan menentukan seseorang memiliki efikasi diri yang tinggi ataupun 

memiliki efikasi diri yang rendah. Adapun menurut Bandura (1997: 200) bahwa 

efikasi diri melalui empat proses, yaitu kognitif, motivasi, afeksi dan seleksi. 

(1) Kognitif 

Kemampuan seseorang memikirkan cara-cara yang digunakan dan merancang 

tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Semakin 

efektif kemampuan seseorang dalam analisis berpikir dan dalam berlatih 

mengungkapkan ide-ide atau gagasan pribadi, maka akan cenderung seseorang 

bertindak dengan tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

(2) Motivasi 

Kemampuan seseorang memotivasi diri melalui pikirannya untuk melakukan 

sesuatu tindakan dan keputusan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Motivasi seseorang timbul dari pemikiran optimis dari dalam dirinya untuk 

mewujudkan tujuan yang diharapkan. Setiap orang berusaha memotivasi diri 

dengan menetapkan keyakinan pada tindakan yang akan dilakukan, merencanakan 
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tindakan yang akan direalisasikan. Motivasi dalam efikasi diri digunakan untuk 

memprediksi kesuksesan dan kegagalan seseorang. 

(3) Afeksi 

Kemampuan mengatasi emosi yang timbul pada diri sendiri untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Afeksi pribadi secara alami dalam diri seseorang dan 

berperan dalam menentukan intensitas pengalaman emosional. Afeksi ditujukan 

dengan mengontrol kecemasan dan perasaan depresif yang menghalangi pola-pola 

pikir yang benar untuk mencapai tujuan. 

(4) Seleksi 

Kemampuan untuk menyeleksi tingkah laku dan lingkungan yang tepat, sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Seleksi tingkah laku mempengaruhi 

perkembangan personal. Asumsi yang timbul pada aspek ini yaitu 

ketidakmampuan orang dalam melakukan seleksi tingkah laku yang membuat 

orang merasa tidak percaya diri, bingung dan mudah menyerah ketika menghadapi 

situasi sulit. 

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu semua dari proses efikasi diri 

meliputi kognisi, motivasi, afeksi dan seleksi akan dikembangkan sebagai usaha 

dalam meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir yang tepat 

bagi siswa.  

 

2.2.1.4 Manfaat Efikasi Diri 

Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self 

knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini 
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disebabkan efikasi diri yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam 

menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan termasuk 

di dalamnya perkiraan berbagai kejadian yang akan dihadapi. 

Sebagaimana dikatakan Bandura (1997: 254), bahwa ada beberapa 

manfaat atau fungsi dari efikasi diri yaitu : 

(1) Pilihan perilaku 

Dengan adanya efikasi diri yang dimiliki, individu akan menetapkan tindakan apa 

yang akan ia lakukan dalam menghadapi suatu tugas untuk mencapai tujuan yang 

diinginkannya. 

(2) Pilihan karir 

Efikasi diri merupakan mediator yang cukup berpengaruh terhadap pemilihan 

karir seseorang. Bila seseorang merasa mampu melaksanakan tugas-tugas dalam 

karir tertentu maka biasanya ia akan memilih karir tesebut. 

(3) Kuantitas usaha dan keinginan untuk bertahan pada suatu tugas 

Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi biasanya akan berusaha keras 

untuk menghadapi kesulitan dan bertahan dalam mengerjakan suatu tugas bila 

mereka telah mempunyai keterampilan prasyarat. Sedangkan individu yang 

mempunyai efikasi diri yang rendah akan terganggu oleh keraguan terhadap 

kemampuan diri dan mudah menyerah bila menghadapi kesulitan dalam 

mengerjakan tugas. 

(4) Kualitas usaha 
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Penggunaan strategi dalam memproses suatu tugas secara lebih mendalam dan 

keterlibatan kognitif dalam belajar memiliki hubungan yang erat dengan efikasi 

diri yang tinggi.  

Kaitannya dengan penelitian ini manfaat efikasi diri yang bisa diambil 

yaitu: 

(1) Siswa dapat menetapkan tindakan apa yang akan ia lakukan dalam 

menghadapi tantangan untuk mencapai karir yang diinginkannya. 

(2) Mampu menetapkan pilihan karir secara tepat. 

(3) Berusaha keras untuk menghadapi kesulitan dan bertahan dalam usaha 

mencapai karirnya. 

(4) Memiliki strategi untuk mencapai karir yang diinginkan. 

 

2.2.1.5 Aspek Efikasi Diri 

Terdapat hal-hal yang esensial dalam diri seseorang dan dapat dijadikan indikator 

dalam mengukur tingkat efikasi diri yang dimiliki seseorang. Menurut Bandura 

(1997), efikasi diri yang dimiliki seseorang mengacu pada tiga dimensi, yaitu 

magnitude, strength dan generality. 

(1) Magnitude (tingkat kesulitan tugas) 

Aspek ini berkaitan dengan kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas yang dibebankan 

pada individu disusun menurut tingkat kesulitannya, maka perbedaan efikasi diri 

secara individual mungkin terbatas pada tugas-tugas yang sederhana, menengah 

atau tinggi. Individu akan melakukan tindakan yang dirasakan mampu untuk 
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dilaksanakannya dan akan akan menghindari situasi dan perilaku yang 

dipersepsikan di luar batas kemampuannya.  

Menurut Harjanto (1997: 42), “Individu dengan efikasi diri tinggi akan 

mempunyai keyakinan yang tinggi tentang kemampuan dalam melakukan suatu 

tugas yaitu keyakinan bahwa usaha yang digelutinya akan sukses. Sebaliknya 

individu yang memiliki efikasi diri rendah akan memiliki keyakinan yang rendah 

pula tentang setiap usaha yang dilakukan”. Efikasi diri dapat ditunjukkan dengan 

tingkat yang dibebankan pada individu, terhadap tantangan dengan tingkat yang 

berbeda dalam rangka menuju keberhasilan. Individu akan mencoba tingkah laku 

yang dirasa mampu dilakukannya dan akan menghindari tingkah laku yang dirasa 

di luar batas kemampuan yang dirasakannya. Kemampuan dapat dilihat dalam 

bentuk tingkat kecerdasan, usaha, ketepatan, produktivitas dan cara mengatasi 

tantangan. Hasil dari perbandingan antara tantangan yang timbul ketika individu 

mencapai performansi dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu akan 

bermacam-macam tergantung aktivitas yang dilakukan. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Suryana (2012: 76), magnitude 

merujuk pada tingkat kesulitan tugas yang diyakini oleh individu dapat 

diselesaikan. Individu akan mencoba perilaku yang dirasakan mampu untuk 

dilakukan. Biasanya perilaku ini dimulai dari sangat mudah, mudah, cukup 

mudah, sukar dan sangat sukar. Sebaliknya, individu akan menghindari situasi dan 

perilaku yang dirasa melampaui batas kemampuannya. Individu dengan efikasi 

diri tinggi cenderung memilih tugas dengan tingkat kesulitan menengah 

(moderate task difficulty), sementara individu dengan motivasi berprestasi rendah 
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cenderung memilih tugas dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi atau sangat 

rendah. .  

(2) Strength (kekuatan keyakinan) 

Aspek ini berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kemantapan seseorang terhadap 

keyakinannya. Tingkat efikasi diri yang lebih rendah mudah digoyahkan oleh 

pengalaman-pengalaman yang memperlemahnya, sedangkan orang yang memiliki 

efikasi diri yang kuat akan tekun dalam meningkatkan usahanya meskipun 

dijumpai pengalaman yang memperlemahnya. Pengharapan yang kuat dan mantap 

pada individu akan mendorong untuk gigih dan berupaya mencapai tujuan 

walaupun belum memiliki pengalaman-pengalaman yang menunjang. Sebaliknya 

pengharapan yang lemah dan ragu-ragu akan kemampuan diri akan mudah 

digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menunjang. 

Bandura (1997: 265) menyatakan keyakinan diri adalah keyakinan 

seseorang akan kemampuannya untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan-

tindakan yang perlu dalam mencapai tingkat kinerja tertentu. Orang yang percaya 

diri selalu bertanggungjawab atas keputusan yang telah diambil maupun 

menetapkan fakta dan realitas secara objektif yang didasari kemampuan dan 

keterampilan. Dalam kehidupan manusia memiliki keyakinan diri itu merupakan 

hal yang sangat penting. Keyakinan diri mendorong seseorang untuk memahami 

secara mendalam atas situasi yang dapat menerangkan tentang mengapa seseorang 

ada yang mengalami kegagalan dan atau yang berhasil. 

Menurut Suryana (2012: 78), strength merujuk pada kuat atau lemahnya 

keyakinan individu terhadap tingkat kesulitan tugas yang bisa dikerjakan. Hal ini 
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berkaitan dengan keteguhan hati terhadap keyakinan individu bahwa ia akan 

berhasil dalam menghadapi suatu permasalahan. Dimensi ini seringkali harus 

menghadapi rasa frustasi, luka dan berbagai rintangan lainnya dalam mencapai 

suatu hasil tertentu.  

(3) Generality (keluasan) 

Aspek ini berhubungan dengan luas bidang tugas atau tingkah laku dimana 

individu merasa yakin terhadap kemampuannya. Individu dapat merasa yakin 

terhadap kemampuan dirinya, tergantung pada pemahaman kemampuan dirinya 

yang terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkaian 

aktivitas dan situasi yang lebih luas dan bervariasi. Mampu tidaknya individu 

mengerjakan bidang-bidang dan konteks tertentu terungkap gambaran secara 

umum tentang efikasi diri individu yang berkaitan. Generalisasi bisa bervariasi 

dalam beberapa bentuk dimensi yang berbeda, termasuk tingkat kesamaan 

aktivitas dan modalitas dimana kemampuan diekspresikan dalam bentuk tingkah 

laku, kognitif dan afeksi. 

Menurut Suryana (2012: 79), Generality berhubungan dengan luas 

bidang tugas atau tingkah laku. Beberapa pengalaman berangsur-angsur 

menimbulkan penguasaan terhadap pengharapan pada bidang tugas atau tingkah 

laku yang khusus sedangkan pengalaman yang lain membangkitkan keyakinan 

yang meliputi berbagai tugas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan aspek-aspek efikasi 

diri yaitu derajat kesulitan tugas (magnitude), kekuatan pada keyakinan (strength) 

dan generalitas (Generality). Kaitannya dengan penelitian ini yaitu berdasarkan 
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dari aspek-aspek efikasi diri di atas, akan digunakan sebagai indikator dalam 

merumuskan kisi-kisi dan membuat instrumen untuk mengukur tingkat efikasi diri 

siswa. 

 

2.2.1.6 Upaya Pengembangan Efikasi Diri 

Efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah 

satu atau kombinasi empat sumber efikasi diri. Adapun strategi pengubahan 

sumber ekspektasi efikasi yaitu: 

Tabel 2.1 Strategi Pengembangan Efikasi Diri 

 
Sumber       Cara induksi 

Pengalaman 

Performansi 

Participant modeling Meniru model yang berprestasi 

Performance desensitization Menghilangkan pengaruh buruk prestasi 

masa lalu 

Performance exposure Menonjolkan keberhasilan yang pernah 

diraih 

Self-instructed performance Melatih diri untuk melakukan yang terbaik 

 

Pengalaman 

Vikarius 

Live modeling Mengamati model yang nyata 

Symbolic modeling Mengamati model simbolik, film, komik, 

cerita 

 

Persuasi 

Verbal 

Sugestion Mempengaruhi dengan kata-kata berdasar 

kepercayaan 

Exhortation Nasihat, peringatan yang 

mendesak/memaksa 

Self-instruction Memerintah diri sendiri 

Intrepretive treatment Interpretasi baru memperbaiki interpretasi 

lama yang salah 

 

Pembangkitan 

Emosi 

Atribution Mengubah atribusi, penanggungjawab 

suatu kejadian emosional 

Relaxation biofeedback Relaksasi 

Symbolic desensitization Menghilangkan sikap emosional dengan 

modeling simbolik 

Symbolic exposure Memunculkan emosi secara simbolik 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat empat sumber 

efikasi diri dan strategi pengembangannya. Efikasi diri yang bersumber dari 

pengalaman performasi dapat dikembangkan melalui participant modeling, 

performance desensitization, performance exposure, self-instructed performance 

dan self-instructed performance. Sumber efikasi diri yang kedua yaitu pengalamn 

vikarius, efikasi diri dapat dikembangkan melalui live modeling dan symbolic 

modeling. Selanjutnya efikasi diri yang bersumber dari persuasi verbal dapat 

ditingkatkan melalui suggestion, exhortation, self instruction dan interpretive 

treatment. Sumber efikasi diri yang keempat yaitu pembangkitan emosi, efikasi 

diri dapat ditingkatkan melalui attribution, relaxation biofeedback, symbolic 

desensitization dan symbolic exposure. 

Kaitannya dengan penelitian ini yang digunakan sebagai sumber 

pengembangan efikasi diri yaitu pengalaman vikarius melalui modeling simbolik 

yang dapat diterapkan dengan mengamati model simbolik, film, komik, cerita 

yang dapat meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. 

Modeling simbolik digunakan dalam penelitian ini dikarenakan karakteristik 

tertentu dari model dalam film, komik maupun cerita lebih digemari dan mudah 

dimengerti siswa. Selain itu melalui penokohan model secara simbolik lebih 

mampu menggugah minat siswa untuk meningkatkan efikasi diri siswa seperti 

yang diperankan model tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Bandura bahwa 

modeling efektif untuk meningkatkan efikasi diri khususnya ketika siswa 

mengobservasi keberhasilan teman peer-nya yang sebenarnya mempunyai 

kemampuan yang sama dengan mereka. 
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2.2.2 Pengambilan Keputusan Karir  

Manusia akan terus menerus menentukan pilihan hidup dari waktu ke waktu 

sampai akhir kehidupan. Proses inilah yang disebut dengan pengambilan 

keputusan. Esensi dari sebuah pengambilan keputusan adalah proses penentuan 

pilhan. Hanya saja pada kenyataannya ada individu yang mampu dengan tepat 

mengambil keputusan ada juga yang tidak mampu. Oleh sebab itu pada bagian ini 

dikemukakan pengertian pengambilan keputusan karir, faktor-faktor pengambilan 

keputusan karir, keterampilan pengambilan keputusan karir dan proses 

pengambilan keputusan karir. 

2.2.2.1 Pengertian Pengambilan Keputusan Karir  

Dalam pengertian keputusan karir ini diambil berdasarkan pendapat para ahli 

kemudian disimpulkan berdasarkan pendapat peneliti untuk kemudian dikaitkan 

dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa pendapat ahli tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Hay dan Miskel dalam Hayadin (2006) menyatakan bahwa "Pembuatan 

keputusan merupakan siklus kegiatan yang melibatkan pemikiran rasional baik 

secara individu maupun kelompok dalam semua tingkat dalam bentuk organisasi". 

Sementara itu, Tideman dan O'Hara dalam Sharf (2002: 303) menjelaskan bahwa 

"Pembuatan keputusan adalah upaya untuk membantu individu menyadari semua 

faktor yang melekat pada setiap mengambil keputusan, sehingga mampu membuat 

pilihan yang tepat didasari oleh pengetahuan tentang diri dan informasi eksternal 

yang sesuai". 
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Menurut Luthans dan David dalam Hayadin (2006) mengemukakan 

bahwa pembuatan keputusan adalah memilih di antara berbagai alternatif. Brown 

dan Lent (2008: 194) menyebutkan bahwa keputusan untuk masa depan 

membutuhkan sebanyak-banyaknya informasi, pengetahuan, pertimbangan, dan 

di dalamnya terkandung suatu harapan dan kayakinan atas apa yang telah 

diperbuat. 

Sedangkan menurut Sigelmen (2009: 324) dibutuhkan pertimbangan-

pertimbangan dalam menentukan suatu pilihan keputusan oleh remaja terkait 

dengan karirnya bahwa pengambilan keputusan berarti pemilihan alternatif terbaik 

dari sejumlah alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan adalah suatu 

pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-

fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif dan pilihan-pilihan yang 

dihadapi serta mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan 

tindakan yang paling tepat.  

Sedangkan menurut Sharf (2002: 303), esensi dari sebuah pengambilan 

keputusan adalah proses penentuan pilihan secara alami, manusia akan 

diperhadapkan kepada berbagai pilihan dan secara alami juga, ia dilatih 

mengambil keputusan dari pilihan-pilihan hidup yang dialaminya. Oleh karena itu, 

sesungguhnya manusia akan terus menerus menentukan pilihan hidup dari waktu 

ke waktu sampai akhir kehidupan. 

Supriatna (2009: 55), mengungkapkan kemampuan seseorang dalam 

membuat keputusan didasari oleh tiga hal yaitu pengetahuan, kesiapan, dan 

keterampilan. (1) Pengetahuan yang mendasari kemampuan seseorang dalam 
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membuat keputusan karir adalah pengetahuan mengenai tujuan hidup, diri sendiri, 

lingkungan, nilai-nilai, dunia kerja dan pengetahuan tentang keputusan karir; (2) 

Kesiapan membuat keputusan karir adalah kesanggupan untuk menentukan 

pilihan karir. Kesiapan siswa membuat keputusan karir didasari oleh keyakinan 

dan keinginan; dan (3) Ketrampilan membuat keputusan karir, jika pengetahuan 

keputusan karir sebagai alam kognisi yang membentuk pemahaman siswa tentang 

keputusan karir dan kesiapan sebagai alam afeksi membentuk dorongan-dorongan 

positif kearah keputusan karir, keterampilan membuat keputusan karir merupakan 

tindakan nyata atau in action dalam membuat keputusan karir. Seseorang 

memiliki keterampilan dalam membuat keputusan karir jika menunjukkan 

perilaku, yaitu: mandiri, luwes, kreatif, dan bertanggung jawab dalam 

pengambilan keputusan karir. 

Sharf (2002) mengungkapkan bahwa kemampuan individu dalam 

pembuatan keputusan karir didasari oleh: (a) pengetahuan yang mendasari 

kemampuan dalam pembuatan keputusan karir adalah pengetahuan tentang 

langkah-langkah membuat keputusan karir, kesesuaian suatu karir dengan 

kemampuan bakat, minat, serta pengetahuan tentang pentingya pembuatan 

keputusan secara mandiri, (b) sikap individu terhadap karirnya dapat dianalisa dari 

dua aktivitas, yang selanjutnya disebut subdimensi sikap terhadap karir, yaitu 

perencanaan karir dan eksplorasi karir. Indikator sikap tersebut meliputi 

mempelajari informasi karir, membicarakan karir yang diharapkan, berpartisipasi 

dalam kegiatan ekstrakulikuler sesuai karir yang diharapkan, mengikuti 

pendidikan atau pelatihan yang mengarah pada karir masa depan, (c) keterampilan 
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pembuatan keputusan karir mengacu pada penggunaan pengetahuan, penggunaan 

pemikiran dalam membuat keputusan. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan 

keputusan karir merupakan proses yang dilakukan individu dalam mencari dan 

menentukan pilihan dari berbagai alternatif berdasarkan pemahaman diri, 

informasi, serta pertimbangan harapan dan keyakinan sehingga mampu 

mengambil tindakan yang paling tepat. 

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu siswa dapat memutuskan dengan 

tepat pilihan karirnya setelah lulus SMA yaitu melanjutkan studi atau bekerja 

sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. 

 

2.2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Karir  

Selalu ada keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam diri individu ketika membuat 

beberapa keputusan. Keterbatasan pertama, dibatasi oleh pengetahuan dan 

alternatif yang ada pada diri individu. Keterbatasan kedua, lingkungan dimana 

tempat individu berada sangat menentukan dalam mengambil keputusan. 

Keterbatasan ketiga, beberapa keputusan dibatasi oleh apa yang ingin dikerjakan 

individu (Sukardi dan Sumiati, 1993: 63).  

Proses pengambilan keputusan karir dapat diketahui melalui pemahaman 

teori-teori dan model-model pengambilan keputusan karir. Banyak teori dan 

model pengambilan keputusan karir yang dikemukakan oleh para ahli, salah 

satunya adalah model pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Krumboltz 

dengan teori belajar-sosial. Dalam teorinya, Krumboltz menyatakan bahwa proses 
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pengambilan keputusan karir secara garis besar dipengaruhi oleh empat kategori 

(Brown, 2003: 42), yaitu: 

a) Sumbangan genetik dan kemampuan khusus, meliputi: ras, jenis kelamin, 

penampilan dan karakteristik fisik, intelegensi, kemampuan musik, 

kemampuan artistik. 

b) Kejadian-kejadian dan kondisi lingkungan, meliputi: kekuatan sosial, kekuatan 

kultural, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan alamiah seperti: 

bencana alam dan lokasi sumber alam. 

c) Pengalaman belajar, meliputi: instrumental, assosiatif, yang berkaitan dengan 

pengalaman individu lain (pemrosesan informasi dari model). 

d) Keterampilan-keterampilan pendekatan tugas, meliputi hasil dari interaksi 

antara pengalaman belajar, karakteristik genetik, kemampuan khusus, pengaruh 

lingkungan.  

Di samping itu, Krumboltz menambahkan faktor-faktor lain yang 

berpengaruh secara relevan terhadap pengambilan keputusan karir (Brown & 

Brooks, 1994: 249), yaitu: 

a) Generalisasi-generalisasi observasi diri, meliputi: efikasi tugas, minat, nilai-

nilai personal. 

b) Generalisasi pandangan terhadap dunia, meliputi: generalisasi terhadap 

bermacam-macam pekerjaan yang ada. 

Sementara itu menurut Basori (2004), faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan karir berkaitan dengan studi 

lanjut ke perguruan tinggi terdiri dari dua faktor, yakni faktor pribadi 
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(kepribadian, bakat akademis dan nonakademis dan minat terhadap pekerjaan) dan 

faktor lingkungan (nilai kehidupan masyarakat, keadaan ekonomi, prospek kerja, 

peluang jabatan).  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan faktor-

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir seseorang yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Adapun penjelasannya adalah: 

1. Faktor internal, antara lain: 

a) Pengetahuan dan alternatif yang ada pada diri individu. 

b) Efikasi tugas dan nilai-nilai personal. 

c) Bakat dan minat individu. 

2. Faktor eksternal, antara lain: 

a) Lingkungan dimana tempat individu berada sangat menentukan dalam 

mengambil keputusan, seperti: pengaruh orang tua, sahabat, guru dan 

orang-orang di sekitar individu. 

b) Faktor ekonomi 

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan karir siswa dipengaruhi oleh faktor internal yaitu efikasi 

tugas dan nilai-nilai personal yang masih perlu ditingkatkan. 

 

2.2.2.3 Indikator dalam Pengambilan Keputusan Karir 

Berikut akan dijabarkan pendapat para ahli terkait dengan aspek-aspek atau 

indikator dalam pengambilan keputusan karir. Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 
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Menurut Sharf (2002) bahwa kemampuan individu dalam pembuatan 

keputusan karir didasari oleh 3 aspek, yaitu: (1) pengetahuan yang mendasari 

kemampuan dalam pembuatan keputusan karir adalah pengetahuan tentang 

langkah-langkah membuat keputusan karir, kesesuaian suatu karir dengan 

kemampuan bakat, minat, serta pengetahuan tentang pentingya pembuatan 

keputusan secara mandiri; (2) sikap individu terhadap karirnya dapat dianalisa 

dari dua aktivitas, yang selanjutnya disebut subdimensi sikap terhadap karir, yaitu 

perencanaan karir dan eksplorasi karir. Indikator sikap tersebut meliputi 

mempelajari informasi karir, membicarakan karir yang diharapkan, berpartisipasi 

dalam kegiatan ekstrakulikuler sesuai karir yang diharapkan, mengikuti 

pendidikan atau pelatihan yang mengarah pada karir masa depan; (3) keterampilan 

pembuatan keputusan karir mengacu pada penggunaan pengetahuan, penggunaan 

pemikiran dalam membuat keputusan. 

Sedangkan menurut Parsons (dalam Winkel & Hastuti, 2006) ada tiga 

aspek yang harus terpenuhi dalam membuat suatu keputusan karir, yaitu: (1) 

pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yaitu pengetahuan dan pemahaman 

akan bakat, minat, kepribadian, potensi, potensi akademik, ambisi, keterbatasan-

keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki, (2) pengetahuan dan pemahaman 

dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang 

dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan kerugian, 

kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja, 

(3) penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri 

sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu kemampuan untuk 
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membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja 

dan atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan 

pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja 

yang tersedia. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

dalam pengambilan keputusan karir yaitu: 

1. Keyakinan diri 

2. Eksplorasi Peluang Karir 

3. Perencanaan karir 

4. Pengambilan Keputusan Karir 

5. Konsistensi Pilihan Karir 

6. Mengejar Target Karir 

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu aspek-aspek di atas akan dijadikan 

indikator dalam mengembangkan instrumen efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir siswa. 

 

2.2.2.4 Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan Karir 

Dalam menentukan keputusan karir secara tepat maka dibutuhkan langkah-

langkah dalam prosesnya dalam pengambilan keputusan tersebut agar sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut 

langkah-langkah pengambilan keputusan karir menurut para ahli: 

Krumboltz dan Hammer (Suherman, 2009) mengatakan ada tujuh 

langkah dalam pembuatan keputusan karir yaitu mendefinisikan masalah, 
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membuat rencana kegiatan, mengklarifikasi nilai, mengidentifikasi pilihan, 

mengetahui dampak-dampak masalah, mengeliminasi alternatif secara sistematis, 

mulai bertindak dan keyakinan konseli. Selanjutnya, menurut Sukardi dan Sumiati 

(1990: 61), pengambilan keputusan karir bukanlah semudah yang dibayangkan, 

pengambilan keputusan adalah tidak gampang.  

Dari beberapa pendapat di atas, maka dalam penelitian ini akan 

digunakan langkah-langkah Krumboltz dan Hammer dengan alasan langkah-

langkah lebih jelas, sistematis dan dapat diterapkan untuk pengambilan keputusan 

karir siswa. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu langkah-langkah dalam 

pengambilan keputusan karir tersebut akan diimplementasikan pada tahap 

kegiatan saat pelaksanaan konseling kelompok yang akan dimasukkan dalam 

tahapan modeling simbolik. 

 

2.2.3 Konseling Kelompok  

Salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diselenggarakan dalam 

konteks kelompok adalah layanan konseling kelompok. Berikut ini akan dibahas 

mengenai pengertian konseling kelompok, tujuan layanan konseling kelompok, 

jenis-jenis konseling kelompok, asas-asas layanan konseling kelompok, fungsi 

konseling kelompok, komponen-komponen layanan konseling kelompok, tahap-

tahap konseling kelompok, operasionalisasi layanan konseling kelompok dan 

kekuatan & keterbatasan konseling kelompok. 

2.2.3.1 Pengertian Konseling Kelompok 
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Di dalam pengertian konseling kelompok ini akan dijabarkan beberapa pengertian 

menurut para ahli dan pakar dalam bimbingan dan konseling. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Menurut Wibowo (2005: 18), bahwa “konseling kelompok merupakan 

suatu proses yang  mana konselor terlibat dalam hubungan dengan sejumlah klien 

pada waktu yang sama”. Sementara itu menurut Prayitno dan Amti (2004), 

layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan 

yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Disana ada konselor dan ada 

klien, yaitu para anggota kelompok (yang jumlahnya minimal dua orang). Disana 

terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama seperti dalam 

konseling perorangan yaitu hangat, permisif, terbuka dan penuh keakraban. 

Dimana juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran 

sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah (jika perlu dengan 

menerapkan metode-metode khusus), kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. 

Sedangkan menurut Latipun (2008: 178), “konseling kelompok 

merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk 

membantu, memberi umpan balik (feed back) dan pengalaman belajar”. Pendapat 

serupa juga dikemukakan oleh Winkel (2004: 589) yaitu “konseling kelompok 

sebagai bentuk khusus dari layanan konseling antara konselor dari layanan 

konseling yaitu wawancara konseling antara konselor profesional dengan 

beberapa orang yang sekaligus yang tergabung dalam satu kelompok kecil”. 

Sukardi (2002: 49) mengatakan “bahwa layanan konseling kelompok adalah 

layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh 
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kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya 

melalui dinamika kelompok”.  

Selanjutnya Natawidjaja (2009: 64) mengatakan bahwa “layanan 

konseling kelompok adalah suatu upaya bantuan kepada individu dalam suasana 

kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada 

pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya”. 

Sedangkan konseling kelompok menurut Corey (2012: 28) adalah suatu layanan 

yang dapat mencegah atau memperbaiki baik pada bidang pribadi, sosial belajar 

ataupun karir. Konseling kelompok menekankan pada komunikasi interpersonal 

yang melibatkan pikiran, perasaan dan perilaku dan menfokuskan paa saat ini dan 

sekarang. Konseling kelompok biasanya berorientasi pada masalah dan anggota 

kelompok sebagaian besar dipengaruhi oleh isi dan tujuan mereka.  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

diberikan kepada sekelompok individu dalam suatu kelompok yang 

memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan 

pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok.  

Kaitanya dengan penelitian ini, layanan konseling kelompok 

dimaksudkan agar sekelompok siswa melalui dinamika kelompok yang terbentuk 

mendapatkan informasi dan manfaat dari partisipasinya dalam konseling 

kelompok, sehingga dengan interaksi yang intensif dari anggota kelompok dan 

pemimpin kelompok dalam mengemukakan ide dan gagasan yang dapat 
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medorong siswa dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini yaitu meningkatkan 

efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan karir. 

 

2.2.3.2 Tujuan Layanan Konseling Kelompok 

Menurut Wibowo (2005: 20), “tujuan yang ingin dicapai dalam konseling 

kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah 

pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, agar terhindar dari 

masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota 

kelompok yang lain”. 

Tujuan konseling kelompok menurut Sukardi (2002: 49) antara lain: (1) 

melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, (2) melatih 

anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya, (3) dapat 

mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok, (4) 

mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. 

 Manfaat konseling kelompok salah satunya sebagai wahana untuk 

membantu individu membuat perubahan pada sikap, kepercayaan tentang diri 

mereka sendiri dan orang lain, perasaan dan tingkah laku, salah satunya adalah 

anggota kelompok dapat mengeksplorasi cara berhubungan dengan orang lain dan 

bealajar secara efektif tentang keterampilan sosial. Manfaat yang lain dari proses 

konseling kelompok adalah menyediakan situasi dimana para anggotanya 

mendiskusikan tentang persepsi mereka kepada orang lain dan bagaimana 

menerima persepsi orang lain dan menerima feedback pada pengalaman mereka 

dalam kelompok.  
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Menurut Corey (2012: 29), tujuan konseling kelompok adalah belajar 

mempercayai diri dan orang lain; mengembangkan pengetahuan dan 

perkembangan identitas yang baik, mengetahui kebiasaan, kebutuhan dan masalah 

partisipan; mengembangkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri untuk 

mencapai gambaran dirinya; menemukan alternatif pemecahan masalah dan 

mengambil keputusan yang tepat dan konflik yang dialaminya; untuk 

meningkatkan tujuan diri, otonomi, dan rasa tanggung jawab pada diri dan orang 

lain; mengetahui satu pilihan dan bisa membuat keputusan yang bijaksana; 

membuat rencana khusus untuk mengganti perilaku tertentu dan berkomitmen 

untuk menjalankan rencana tersebut; belajar secara lebih efektif tentang 

ketrampilan bergaul.  

Menurut Prayitno (2004: 4), “tujuan konseling kelompok yaitu 

terkembangnya perasaan, pikiran, wawasan dan sikap terarah pada tingkah laku 

khususnya dan bersosialisasi dan berkomunikasi; terpecahnya masalah individu 

yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi 

individu-individu lain yang menjadi peserta layanan”.  Sementara itu, menurut 

Winkel (2004: 592) tujuan layanan konseling kelompok yaitu: (1) masing-masing 

anggota kelompok memahami dirinya dengan lebih baik dan menemukan dirinya 

sendiri, (2) para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

satu sama lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas untuk fase perkembangan 

mereka, (3) para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya 

sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, (4) para anggota kelompok menjadi 
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lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan 

orang lain, (5) masing-masing anggota kelompok menerapkan suatu sasaran yang 

ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih 

konstruktif.  

Menurut Jacob (2006: 19) menyatakan bahwa bagi sejumlah orang, 

konseling kelompok lebih baik daripada konseling individu karena anggota 

kelompok membutuhkan masukan dari anggota yang lain dan mereka juga dapat 

belajar mendengarkan, menghargai daripada sekedar berbicara. Di lingkungan 

remaja, konseling kelompok lebih baik daripada konseling individu karena remaja 

biasanya lebih senang berbicara dengan para remaja lain daripada dengan orang 

dewasa. 

Dari beberapa pendapat ahli dan hasil penelitian di atas, maka tujuan 

konseling kelompok yaitu melatih keterampilan sosial seperti lebih percaya diri, 

berani mengemukakan pendapat di depan orang, perubahan tingkah laku ke arah 

yang lebih baik serta memiliki kemandirian dalam mengentaskan permasalahan 

yang dialami. Layanan konseling kelompok merupakan sarana siswa mendapatkan 

kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui dinamika kelompok. 

Manfaat konseling kelompok salah satunya menumbuhkan rasa kemandirian pada 

diri siswa dan menciptakan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

dialaminya.  

Kaitannya dengan penelitian ini, tujuan pengambilan keputusan dalam 

layanan konseling kelompok dimaksudkan untuk mengentaskan permasalahan-

permasalahan kelompok yang mempunyai tujuan sama, yaitu sikap dalam 



55 

 

membuat keputusan karir siswa. Senada dengan penelitian Wijayanti (2016) dan 

Ashari (2016) yang menyimpulkan bahwa konseling kelompok dapat 

meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. Melalui konseling 

kelompok membantu perkembangan anggota yang bermasalah dengan 

membawanya ke dalam kelompok. Dalam jangka waktu yang panjang, anggota 

kelompok akan mencapai keputusan, perkembangan, cara belajar bergaul dengan 

orang lain, perhatian dan memperoleh pengalaman. Karena mereka menerima 

dorongan, saran, dan bagaimana mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam 

kelompok untuk kehidupan di luar. 

 

2.2.3.3 Jenis-Jenis Layanan Konseling Kelompok 

Terdapat bermacam-macam jenis kelompok, dimana bentuk, sifat, keanggotaan 

dan kegiatan masing-masing kelompok tidaklah sama. Prayitno (1995: 25) 

memberikan penjelasan bahwa dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling melalui pendekatan kelompok, ada dua jenis kelompok yang dapat 

dikembangkan, yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas. Berikut ini adalah 

penjelasannya: 

1. Kelompok Tugas 

Dalam penyelenggaraan konseling kelompok tugas mempunyai ciri-ciri antara 

lain: arah dan isi kegiatan kelompok ditetapkan terlebih dahulu, kelompok diberi 

tugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, baik pekerjaan ditugaskan oleh pihak 

di luar kelompok itu maupun tumbuh di dalam kelompok itu sendiri sebagai hasil 

dari kegiatan-kegiatan kelompok itu sebelumnya, perhatian kelompok diarahkan 
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kepada satu pusat titik pusat yaitu menyelesaikan tugas, dinamika kelompok 

diarahkan untuk penyelesaian tugas. 

2. Kelompok Bebas 

Konseling kelompok bebas mempunyai ciri-ciri antara lain: anggota kelompok 

melakukan kegiatan kelompok tanpa penugasan tertentu, kehidupan kelompok 

tidak disiapkan secara khusus sebelumnya, perkembangan yang akan timbul 

dalam kelompok itulah nantinya yang akan menjadi isi dan mewarnai kehidupan 

kelompok lebih lanjut, memberikan kesempatan kepada seluruh anggota 

kelompok untuk menentukan arah dan isi kehidupan kelompok.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan konseling 

kelompok mempunyai dua jenis, yaitu konseling kelompok tugas dan konseling 

kelompok bebas. Dalam konseling kelompok tugas, arah dan isi kegiatan 

kelompok ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan konseling kelompok bebas 

memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk menentukan 

arah dan isi kehidupan kelompok. 

Kaitannya dengan penelitian ini, jenis kelompok yang digunakan dalam 

layanan konseling kelompok pengambilan keputusan karir adalah jenis kelompok 

tugas, karena kegiatan kelompok disiapkan secara khusus oleh pemimpin 

kelompok yang disesuaikan dengan materi-materi yang diberikan kepada anggota 

kelompok yang telah dirancang oleh pemimpin keompok untuk meningkatkan 

efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan karir guna tercapainya 

penyelesaian masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 
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2.2.3.4 Asas-Asas Layanan Konseling Kelompok 

Kegiatan konseling kelompok tidak terlepas dari asas-asas yang harus dipatuhi 

agar tujuan konseling kelompok dapat tercapai. Menurut Prayitno (2004: 13) asas-

asas yang harus dipatuhi dalam konseling kelompok meliputi: 

1. Asas Kerahasiaan 

Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya 

menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok 

dan tidak disebarluaskan ke luar kelompok.  

2. Asas Kesukarelaan  

Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal pembentukan kelompok oleh 

konselor. Dengan kesukarelaan itu, anggota kelompok akan dapat mewujudkan 

peran aktif diri mereka masing-masing untuk mencapai tujuan layanan.  

3. Asas Keterbukaan  

Pemimpin kelompok dan anggota kelompok terbuka menampilkan diri tanpa rasa 

takut, malu ataupun ragu. 

4. Asas Kegiatan  

Pemimpin kelompok dan anggota kelompok aktif sehingga dinamika kelompok 

semakin tinggi, berisi dan bervariasi. 

5. Asas Kekinian 

Asas ini memberikan isi aktual dalam pembahasan yang dilakukan, anggota 

kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini. 
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6. Asas Kenormatifan  

Asas ini dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan 

bertatakrama dalam kegiatan kelompok, dan dalam mengemas isi bahasan. 

7. Asas Keahlian  

Diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok, 

mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi asas-asas 

dalam konseling kelompok yaitu antara lain asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, 

asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kekikinian, asas kenormatifan dan asas 

keahlian. Penyelenggaraan layanan konseling kelompok diperlukan adanya asas-

asas guna memperlancar pelaksanaan berjalannya layanan konseling kelompok. 

Asas kerahasiaan dalam layanan konseling kelompok perlu dipegang 

teguh oleh setiap anggota kelompok, karena segala sesuatu yang ada dalam 

kegiatan layanan tidak boleh disebarluaskan oleh anggota kelompok. 

Kesukarelaan dalam layanan konseling kelompok adalah kesukurelaan para 

anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan kelompok dan ikut aktif dalam 

pelaksanaan kegiatan kelompok. Adanya keterbukaan dari masing-masing 

anggota kelompok dan pemimpin kelompok dapat memperlancar jalannya layanan 

konseling kelompok. 

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu dalam pelaksanaannya, semua 

asas-asas di atas akan digunakan dan akan dijelaskan oleh pemimpin kelompok 

saat awal kegiatan sebelum masa peralihan agar anggota kelompok memahami 
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hala-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan selama 

kegiatan konseling kelompok. 

 

2.2.3.5 Fungsi Layanan Konseling Kelompok 

Konseling kelompok lebih berorientasi pada upaya pengentasan suatu masalah. 

Sekalipun orientasi utama pada pengentasan masalah, akan tetapi tidak berarti, 

proses pencegahan terjadinya masalah, tidak menjadi sasaran dari layanan 

konseling kelompok. Adapun fungsi dari konseling kelompok yaitu: 

1. Fungsi Pencegahan 

Fungsi pencegahan merupakan fungsi bimbingan dan konseling yang akan 

menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai 

permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, 

ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses 

perkembangannya. Sekalipun fungsi pencegahan ini memiliki nilai yang strategis, 

akan tetapi program bimbingan yang secara khusus mengarah pada fungsi ini 

masih sangat jarang dilakukan secara khusus. 

2. Fungsi Pemahaman 

Adalah pemahaman tentang anggota kelompok beserta permasalahannya oleh 

anggota kelompok itu sendiri maupun dengan lingkungan. Pemahaman tersebut 

tidak hanya saling mengenai antara anggota, melainkan pemahaman menyangkut 

latar belakang kepribadian, kekuatan, dan kelemahannya serta kondisi 

lingkungannya. 
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3. Fungsi Pengentasan 

Fungsi pengentasan merujuk pada fungsi bimbingan dan konseling yang akan 

menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang 

dialami oleh anggota kelompok.  

4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan 

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam layanan konseling kelompok 

mengandung makna bahwa upaya konseling kelompok diarahkan pada terpelihara 

dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam 

rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Fungsi 

pemeliharaan dan pengembangan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari 

fungsi pemahaman. Artinya fungsi ini akan secara efektif dilaksanakan jika 

anggota kelompok memahami betul permasalahan yang dialami. 

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi konseling kelompok yaitu fungsi 

pencegahan, pemahaman, pengentasan dan fungsi pengembangan dan 

pemeliharaan. Kaitannya dengan penelitian ini, konseling kelompok dengan 

teknik modeling simbolik yang dilakukan memiliki semua fungsi tersebut. 

Melalui konseling kelompok ini anggota kelompok akan mampu mencegah 

permasalahan yang kemungkinan ada, lebih mampu memahami diri sendiri 

meliputi kekuatan dan kelemahan diri dan kondisi lingkungannya dalam rangka 

pengambilan keputusan karir yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Selain itu 

konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik ini mampu mengentaskan 

permasalahan terkait pengambilan keputusan karir, mengembangkan dan 
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meningkatkan efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan melalui kegiatan 

kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

 

2.2.3.6 Komponen-Komponen Layanan Konseling Kelompok 

Komponen-komponen yang harus diperhatikan sehingga konseling kelompok 

dapat berjalan menurut Prayitno (2004) adalah: 

1. Pemimpin Kelompok 

Konselor sebagai pemimpin kelompok diharapkan berperan aktif dan direktif 

dalam kelompoknya dan menerapkan pengetahuannya mengenai prinsip-prinsip 

perilaku dan keterampilan-keterampilan untuk memecahkan masalah. Jadi, 

mereka selalu melihat dan mengamati perilaku setiap anggota kelompok secara 

teliti untuk menentukan kondisi yang berhubungan dengan masalah tertentu dan 

kondisi lingkungan yang dapat memperlancar perubahan perilaku.  

Prayitno (1995: 36) memberi penjelasan bahwa “pemimpin kelompok 

harus mengetahui benar semua yang terjadi di dalam kelompok. Suasana yang 

hidup dalam kelompok amatlah menentukan jalannya dan keberhasilan kegiatan 

kelompok yang kesemuanya adalah tanggung jawab pemimpin kelompok“. 

Pemimpin kelompok mempunyai tugas untuk mengajar pada anggota kelompok 

untuk melakukan penilaian diri, membentuk keeratan hubungan dalam kelompok 

dan mengubah ciri-ciri kelompok. Pemimpin kelompok harus selalu peka terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok, terutama apabila masalah 

yang dihadapi para anggota kelompok tampak mengikat.  
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Hubungan pribadi yang baik antara pemimpin kelompok dengan anggota 

kelompok merupakan unsur yang sangat penting yang mempengaruhi proses 

teraupetik. Meskipun kenyataannya, unsur tersebut tidak mutlak menentukan 

keberhasilan konseling, karena masih ada unsur lain yang penting, yaitu 

kehangatan dan empati, tetapi kondisi itu semua belum cukup lengkap bagi 

terjadinya proses perubahan tingkah laku yang diinginkan.mKarena konseling 

memerlukan keterampilan, konselor (pemimpin kelompok) harus tahu teknik-

teknik mana yang tepat untuk digunakan.  

Dalam penelitian ini, pemimpin kelompok dalam kegiatan konseling 

kelompok memegang peranan penting, karena suasana yang hidup dalam 

kelompok, keberhasilan kegiatan kelompok, dan jalannya kegiatan, kesemuanya 

adalah tanggung jawab pemimpin kelompok. 

2. Anggota Kelompok 

Tidak semua kumpulan individu dapat dijadikan anggota konseling kelompok. 

Untuk terselenggarnya konseling kelompok seorang konselor harus membentuk 

kumpulan individu menjadi sebuah kelompok sesuai dengan persyaratan yang 

ada. Besarnya kelompok (jumlah anggota kelompok) dan 

homogenitas/heterogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja 

kelompok. Sebaiknya jumlah kelompok tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 

Peranan anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok yaitu masing-

masing anggota kelompok beraktifitas langsung dan mandiri dalam bentuk: 1) 

mendengar dan memahami, 2) berpikir dan berpendapat, 3) menganalisis dan 



63 

 

berargumentasi, 4) merasa, berempati, dan bersikap, dan 5) berpartisipasi dalam 

kegiatan bersama. 

3. Dinamika Kelompok 

Kekuatan yang mendorong kehidupan dalam kelompok disebut dengan dinamika 

kelompok. Dinamika kelompok merujuk pada interaksi dan pergantian energi 

diantara anggota kelompok dan pemimpin kelompok (Jacob, 2006: 32). 

Selanjutnya Gladding (2012: 27) mendefinisikan dinamika kelompok sebagai 

kekuatan dalam kelompok yang memiliki manfaat tersendiri, untuk memanfaatkan 

kekuatan tersebut adalah dengan melalui interaksi diantara para anggota dan 

pemimpin kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok dinamika kelompok 

sengaja ditumbuhkembangkan karena dinamika kelompok adalah hubungan 

interpersonal yang ditandai dengan semangat, kerjasama antar anggota kelompok, 

asling berbagi pengetahuan, pengalaman dan mencapai tujuan kelompok. 

Dinamika kelompok merupakan jiwa dalam kehidupan kelompok yang 

menentukan gerak dan arah untuk mencapai tujuan konseling kelompok. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok 

merupakan suatu kekuatan operasional yang dapat memicu adanya proses 

kelompok melakukan pertukaran informasi, komunikasi, dan semangat yang 

tinggi di antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Apabila dinamika 

kelompok dapat terjadi, maka ketercapaian tujuan kelompok juga memiliki 

kemungkinan yang besar. 

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu dalam konseling kelompok yang 

dilakukan beranggotakan peneliti sebagai pemimpin kelompok dan siswa kelas 
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XII SMA N 2 Pati sebagai anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok dengan saling mengemukakan ide/pendapat, saling memotivasi 

sehingga terjadi interaksi aktif antar anggota kelompok sehingga dapat mencapai 

tujuan secara efektif yaitu meningkatkan efikasi diri siswa dalam pengambilan 

keputusan karir. 

 

2.2.3.7 Tahap-Tahap Layanan Konseling Kelompok 

Menurut Prayitno (1995: 40) tahap-tahap pelaksanaan layanan konseling 

kelompok ada 4 tahap yang meliputi:  

1. Tahap Pembentukan 

Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan dan pelibatan diri dengan 

tujuan anggota memahami pengertian dan kegiatan kelompok, menumbuhkan 

suasana kelompok, dan saling tumbuhnya minat antar anggota kelompok. 

Kegiatan dalam tahap pembentukan antara lain mengungkapkan pengertian dan 

tujuan konseling kelompok dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, 

menjelaskan cara-cara dan azas-azas kegiatan kelompok, saling memperkenalkan 

diri, serta menciptakan keakraban melalui permainan. Adapun peranan pemimpin 

kelompok dalam tahap pembentukan menampilkan diri yang positif, bersedia 

membantu, dan penuh empati. 

2. Tahap Peralihan 

Tahap peralihan merupakan jembatan antara tahap pertama dengan tahap ketiga. 

Adapun tujuan dari tahap peralihan adalah terbebaskannya anggota dari perasaan 

atau sikap enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya untuk memasuki tahap 
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berikutnya. Semakin baik suasana kelompok maka semakin baik pula minat untuk 

ikut serta dalam kegiatan kelompok. Adapun kegiatan dalam tahap ini 

menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, menawarkan 

atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap 

berikutnya, dan meningkatkan keikutsertaan semua anggota kelompok. Peranan 

pemimpin kelompok menerima suasana yang ada secara sadar dan terbuka serta 

tidak mempergunakan caracara yang bersifat langsung atau mengambil alih 

kekuasaan, serta membuka diri sebagai contoh dan penuh empati.  

3. Tahap Kegiatan 

Tahap kegiatan bertujuan membahas suatu masalah atau topik yang relevan 

dengan kehidupan anggota secara mendalam dan tuntas. Pada tahap ini pemimpin 

kelompok mengumumkan suatu masalah atau topik tanya jawab antara anggota 

kelompok dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang menyangkut masalah 

atau topik tersebut secara tuntas dan mendalam. Adapun peranan pemimpin 

kelompok adalah sebagai pengatur lalu-lintas jalannya proses konseling kelompok 

dengan sabar dan terbuka serta aktif tetapi tidak banyak bicara.  

4. Tahap Pengakhiran 

Pada pengakhiran merupakan penilaian dan tindak lanjut. Adanya tujuan 

terungkapnya kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan, 

terungkapnya hasil kegiatan kelompok yang telah tercapai yang dikemukakan 

secara mendalam dan tuntas, terumuskan rencana kegiatan lebih lanjut tetap 

dirasakannya hubungan kelompok, dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan 

diakhiri. Pada tahap ini pemimpin kelompok mengungkapkan bahwa kegiatan 
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akan segera diakhiri, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan 

hasil kegiatan, membahas kegiatan lanjutan, dan mengemukakan perasaan dan 

harapan. Peranan pemimpin kelompok dalam tahap ini adalah tetap 

mengusahakan susana hangat, bebas, dan terbuka, memberikan pernyataan dan 

mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota, memberikan semangat 

untuk kegiatan lebih lanjut, penuh rasa persahabatan, dan empati. 

Selanjutnya, menurut Corey (2007: 131) terdapat empat tahapan yang 

ada dalam proses layanan konseling kelompok, yakni initial stage, transition 

stage, working stage dan terminating stage. Adapun karaketristik pada setiap 

tahapan  adalah sebagai berikut: 

1. Initial stage, karakterisitik pada tahap ini adalah adanya perkenalan, 

membangun atmosfer dalam anggota kelompok, terdapat periode keheningan 

dan kecanggungan dan yang menjadi isu utama adalah adanya kepercayaan 

versus ketidakpercayaan. Anggota kelompok bisa merasa disertakan atau 

dikecualikan, maka anggota kelompok diminta untuk memutuskan seberapa 

keterbukaan yang ingin dicapai dan kenyamanan yang seperti apa yang 

diinginkan oleh anggota kelompok. 

2. Transition stage, karaketristik pada tahap ini adalah perlunya pengujian untuk 

menentukan seberapa aman lingkungan, mengamati pemimpin apakah dirinya 

dapat dipercaya, kemudian menjadi tempat anggota kelompok belajar 

mengekspresikan diri dan menguji apakah orang lain akan mendengarkan. 

3. Working stage, poin-poin penting dalam tahap kerja adalah tidak ada garis 

pemisah antara setipa tahap, kerja dapat terjadi pada setiap tahap bukan hanya 
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pada tahap kerja saja, tidak semua kelompok mencapai tahap bekerja dan tidak 

semua anggota berfungsi pada tingkat yang sama dalam tahap kerja. 

4. Tahap terminating, karaketristik pada tahap ini adalah berkaitan dengan 

perasaan perpisahan, berurusan dengan masalah yang belum selesai, meninjau 

pengalaman kelompok, memberi dan menerima umpan balik.         

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan konseling 

kelompok yaitu melalui tahapan pembentukan (initial stage), tahap peralihan 

(transition stage), tahap kegiatan (working stage) dan tahap pengakhiran 

(terminating stage). Kaitannya dengan penelitian ini, tahap-tahap konseling 

kelompok yang digunakan untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan 

tahap pengakhiran dikarenakan tahapan tersebut sistematis dan lazim digunakan 

ketika pelaksanaan konseling kelompok. Tahapan ini sangat perlu diaplikasikan 

dalam melakukan konseling kelompok agar pelaksanaan konseling kelompok 

dapat berjalan dengan lancar. Pada tiap tahapan harus memperhatikan sejumlah 

aspek yang harus dilakukan atau dipenuhi. Pada masing-masing tahapan harus 

memperhatikan lamanya waktu sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok  dan  

karaketristik dari kelompok.   

 

2.2.3.8 Operasionalisasi Layanan Konseling Kelompok 

Dalam mempersiapkan penyelenggaraan layanan konseling kelompok, agar dapat 

berjalan dengan baik, maka perlu dilaksanakan tahap-tahap layanan secara 

sistematis, tahap-tahap tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.2 Operasionalisasi Layanan Konseling Kelompok 

 
No. Komponen KKp Uraian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

a. Membentuk kelompok 

Berdasarkan hasil need asesment dengan 

beranggotakan 4-8 orang. 

b. Mengidentifikasi dan 

meyakinkan klien 

tentang perlunya 

masalah dibawa ke 

dalam layanan KKp 

1) Konselor menyampaikan kepada anggota 

kelompok (AK) akan urgensi dari pembahasan 

masalah yang dialami siswa ke dalam layanan 

konseling kelompok. 

2) Konselor menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

layanan KKp. 

c. Menempatkan AK 

dalam kelompok 

1) Konselor mengkomunikasikan kepada AK 

mengenai posisinya. 

2) Konselor memberikan kenyaman terhadap AK 

dalam layanan KKp mengenai masalah yang 

dihadapi ke dalam format kelompok sehingga 

secara sekarela mengungkapkan masalahnya 

kepada kelompok. 

d.  Menyusun jadwal 

kegiatan 

Pemimpin kelompok: 

1) Menetapkan: hari, tanggal, waktu dan tempat 

pelaksanaan layanan  KKp. 

2) Menginformasikan kepada anggota kelompok. 

e. Menetapkan prosedur 

layanan 

Pemimpin kelompok: 

1) Membuat perencanaan satuan layanan KKp. 

2) Melaksanakan layanan KKp. 

3) Melakukan evaluasi pelaksanaan layanan KKp. 

4) Melakukan analisis hasil evaluasi KKp 

5) Melakukan tindak lanjut hasil analisis evaluasi 

KKp. 

6) Membuat laporan. 

f. Menetapkan fasilitas 

layanan 

Pemimpin kelompok: 

1) Menetapkan tempat (ruang) untuk pelaksanaan 

KKp 

2) Menetapkan meja dan kursi. 

3) Menetapkan media. 

 g. Menyiapkan 

kelengkapan 

administrasi 

Pemimpin kelompok: 

1) Menyiapkan instrumen asessmen 

2) Menyiapkan instrumen penilaian proses dan 

hasil KKp. 

3) Menyiapkan satlan 

4) Menyiapkan daftar hadir 

5) Menyiapkan format laporan hasil pelaksanaan 

6) Menyiapkan format laporan hasil evaluasi 

7) Menyiapkan format laporan hasil analisis dan 

tindak lanjut 

2. 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

a. Mengkomunikasikan 

rencana layanan KKp 

Pemimpin kelompok: 

1) Menyampaikan rencana pelaksanaan layanan 

KKp. 

2) Mengkomunikasikan hari, waktu dan tempat 

pelaksanaan. 
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3) Mengkomunikasikan jumlah jumlah anggota 

kelompok. 

4) Menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana KKp 

yang akan dilaksanakan. 

b. Mengkoordinasikan 

kegiatan layanan KKp 

Pemimpin kelompok: 

1) Memastikan kesiapan pemimpin kelompok 

2) Memastikan kesiapan anggota KKp. 

3) Memastikan waktu pelaksanaan KKp. 

4) Memastikan sarana dan prasana yang 

digunakan  dalam kegiatan KKp. 

c. Menyelenggarakan 

layanan KKp melalui 

tahap-tahap 

pelaksanaannya: 

1) Pembentukan 

 

 

PK membuka kegiatan dengan: 

a) Mengucapkan salam. 

b) Mengucapkan terimakasih 

c) Berdoa. 

d) Mengenali lebih dalam anggota kelompok. 

e) Melakukan penstrukturan: 

▪ Menyampaikan pengertian KKp 

▪ Menjelaskan tujuan layanan 

▪ Menjelaskan azas 

▪ Menjelaskan peran konselor (PK) dan AK 

▪ Menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan 

▪ Kesepakatan waktu 

f) Bila diperlukan melakukan kegiatan selingan 

dalam bentuk misalnya permainan, nyanyian dll. 

 2) Peralihan Pemimpin kelompok: 

a) Memahami suasana yang terjadi dalam 

kelompok dan kesiapan anggota kelompok 

sebelum memasuki tahap kegiatan. 

b) Menanyakan kesiapan AK. 

▪ Jika AK belum siap maka PK kembali pada 

tahap awal. 

▪ Jika anggota kelompok AK sudah siap maka 

melanjuntkan ketahap kegiatan. 

 3) Kegiatan Pemimpin kelompok: 

a) Menjelaskan masalah yang dipilih. 

b) Meminta AK untuk membahas masalah. 

c) Mendiskusikan masalah yang dibahas. 

d) Mewujudkan dinamika kelompok. 

e) Intervensi di dalam proses dan isi bila mana 

proses KKp tidak lancar. 

 4) Pengakhiran Pemimpin kelompok: 

a) Mengungkapkan bahwa kegiatan akan segera 

diakhiri. 

b) Meminta AK untuk menyampaikan pesan dan 

kesan dalam KKp. 

c) Menanyakan tentang manfaat, komitmen AK 

untuk menindak lanjuti. 

d) Mengevaluasi dengan cara memberikan 

instrumen evaluasi untuk diisi oleh AK. 

e) Memberi kesepakatan tindak lanjut kegiatan 



70 

 

KKp. 

f) Menutup kegiatan dengan berdoa. 

g) Menyampaikan salam penutup. 

3. Evaluasi 

a. Menetapkan materi 

evaluasi 

Pemimpin kelompok menetapkan hal yang perlu 

dievaluasi meliputi: 

1) Evaluasi proses, dengan mengamati dan menilai 

siswa pada keaktifannya yang meliputi: 

a) Berpendapat 

b) Bertanya 

c) Mendengarkan 

d) Merespon 

e) Berempati 

2) Evaluasi hasil, dengan memberikan laiseg yang 

menanyakan mengenai pemahaman materi serta 

pesan kesan mengikuti KKP. 

b. Menetapkan prosedur 

evaluasi 
1) Evaluasi proses: dengan mengamati hal-hal yang 

dilakukan oleh anggota kelompok 

2) Evaluasi hasil: dengan memberikan format laiseg 

c. Menyusun instrumen 

evaluasi 
1) Evaluasi proses: menyusun format 

penilaian berdasarkan aspek yang akan dinilai 

2) Evaluasi hasil:menyusun pertanyaan untuk laiseg 

sesuai dengan aspek yang ditetapkan. 

d. Mengoptimalisasikan 

instrumen evaluasi 
1) Konsultasi dengan dosen pembimbing. 

2) Konsultasi dengan guru pembimbing di sekolah. 

e. Mengelola hasil 

aplikasi instrumen 
1) Memeriksa evaluasi proses dan evaluasi hasil. 

2) Menetapkan hasil evaluasi proses dan evaluasi 

hasil. 

4. Analisis 

hasil 

evaluasi 

a. Menetapkan 

norma/standar analisis 

1) Norma evaluasi proses: keterlibatan, aktivitas, 

kebersamaan,interaksi. 

2) Norma evaluasi hasil: 

a) Tujuan masing-masing anggota kelompok. 

b) Pencapaian fungsi konseling kelompok.  

b. Melakukan analisis 1) Analisis diagnosis: 

a) Keberhasilan 

b) Kegagalan 

2) Analisis prognosis: 

a) Prediksi kemungkinan apa yang terjadi 

apabila berhasil. 

b) Prediksi kemungkinan apa yang terjadi 

apabila gagal. 

c. Menafsirkan hasil 

analisis 

Berdasarkan hasil analisis dapat ditafsirkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan KKp. 

5. Tindak lanjut 

a. Menetapkan jenis dan 

arah tindak lanjut 

Pemimpin kelompok: 

1) Menetapkan jenis tindak lanjut: pendalaman 

topik yang telah dipilih dengan: 

a) KKp sesuai kebutuhan AK atau 

b) Layanan lain sesuai kebutuhan AK 

2) Menentukan arah tindak lanjut:  
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a) Pertemuan lanjutan atas kesepakatan dengan 

AK. 

b) Pelaksananaan KKp sesuai dengan 

kebutuhan AK. 

c) Pelaksanaan layanan lain sesuai kebutuhan 

AK. 

b. Mengkomunikasikan 

rencana tindak lanjut 

kepada pihak terkait. 

Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut 

pelaksanaan layanan kepada: 

1) Dosen Pembimbing 

2) Guru BK 

c. Melaksanakan rencana 

tindak lanjut. 

 

 

 

 

 

Pemimpin kelompok menetapkan: 

1) Waktu, tempat dan tujuan pelaksanan tindak 

lanjut. 

2) Menentukan jenis layanan tindak lanjut yang 

akan dilakukan. 

3) Sasaran layanan 

4) Pelaksana layanan 

6. Laporan 

a. Menyusun laporan 

layanan KKp 

Pemimpin kelompok menyusun laporan: 

1) Pelaksanaan layanan 

2) Evaluasi pelaksanaan layanan 

3) Analisis dan tindak lanjut. 

b. Menyampaikan 

laporan 

Melaporkan hasil pelaksanaan layanan KKp kepada 

dosen pembimbing, guru BK, koordinator guru BK 

c. Mendokumentasikan 

laporan layanan 

 

Pemimpin kelompok: 

1) Menggandakan hasil laporan. 

2) Menyimpan laporan dalam bentuk hard file 

dan soft file. 

 

2.2.4 Teknik Modeling Simbolik 

Dalam kajian teoretis terkait dengan teknik modeling simbolik ini akan dijelaskan 

tentang konsep dasar teknik modeling simbolik, tujuan modeling, manfaat 

modeling dan tahap-tahap modeling. Berikut penjelasannya: 

2.2.4.1 Konsep Dasar Teknik Modeling Simbolik 

Modeling merupakan salah satu teknik konseling yang dikembangkan oleh Albert 

Bandura yang berakar dari teori belajar sosial (social learning). Menurut Bandura 

dalam Corey (2007: 221) “teknik modeling merupakan observasi permodelan, 

mengobservasi seseorang lainnya sehingga seseorang tersebut membentuk ide dan 
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tingkah laku, kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk bertindak”. Bandura 

juga menegaskan bahwa modeling merupakan konsekuensi perilaku meniru orang 

lain dari pengalaman baik pengalaman langsung maupun tidak langsung, sehingga 

reaksi-reaksi emosional dan rasa takut seseorang  dapat dihapuskan.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Cornier-cornier dalam Abimanyu 

(1996: 256) mengartikan “modeling sebagai prosedur dimana seseorang dapat 

belajar melalui mengobservasi tingkah laku orang lain, sebagai strategi terapi 

untuk membantu klien memperoleh respon atau menghilangkan rasa takut”. 

Sedangkan Komalasari (2011: 176) mengartikan “modeling merupakan belajar 

melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang 

teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus dan melibatkan proses 

kognitif”.  

Selain itu menurut Bandura dalam Alwisol (2009: 292) “modeling juga 

terdapat kaitan dengan imitasi/meniru, akan tetapi meniru tidak sama dengan 

modeling, karena modeling bukan hanya semata meniru atau mengulangi apa 

yang dilakukan orang lain, dalam modeling melibatkan penambahan atau 

pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengalaman 

dan pengamatan sekaligus sebagai proses kognitif”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa modeling 

merupakan salah satu teknik konseling dimana seseorang belajar membuat dan 

menerapkan perilaku baru melalui proses pengamatan, mengobservasi, 

menggeneralisir perilaku orang lain (model), dimana dalam modeling ini juga 

melibatkan proses kognitif dan kreatif bukan semata-mata meniru/imitasi saja. 



73 

 

Menurut Bandura (1997: 472) jenis-jenis modeling dibagi menjadi dua, 

yaitu: (1) live modeling with partisipan, penokohan langsung oleh seseorang 

sebagai model, (2) symbolic model, penokohan dengan simbol seperti film dan 

audio visual. 

Cornier-cornier dalam Abimanyu (1996) membagi jenis modeling, 

menjadi enam: (1) modeling langsung, penokohan langsung kepada seseorang 

sebagai model; (2) modeling diri sendiri, menggunakan diri sendiri sebagai 

model; (3) modeling partisipan, dilakukan dengan demonstrasi model, latihan 

terpimpin, dan pengalaman-pengalaman sukses orang lain, (4) modeling 

tersembunyi, dilakukan dengan meminta klien membayangkan suatu model 

melakukan tingkah laku melalui instruksi-instruksi, (5) modeling simbolis, 

penokohan dengan simbol seperti film dan audio visual, (6) modeling kognitif, 

prosedur konselor menunjuk apa yang dikatakan oleh orang lain pada diri mereka 

selagi mereka melakukan suatu tugas/perilaku. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan beberapa jenis modeling yaitu: 

1) Modeling langsung (live models), pemokohan langsung kepada orang yang 

dikagumi sebagai model untuk diamati. Contohnya modeling diri sendiri 

yaitu menjadikan diri sendiri sebagai model. 

2) Modeling tidak langsung, yaitu penokohan yang dilakukan secara tidak 

langsung yaitu melalui symbolic models, modeling partisipan, modeling 

tersembunyi. 
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Kaitannya dengan penelitian ini, modeling simbolik yang akan digunakan 

untuk meningkatkan efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan karir siswa 

melalui film, gambar dan cerita. 

 

2.2.4.2 Tujuan Modeling 

Berikut akan dikemukakan tujuan modeling menurut para ahli. Adapun penjelasan 

lebih lanjutnya adalah sebagai berikut: 

Menurut Bandura (1997: 95) terdapat beberapa tujuan dari modeling 

yaitu: (1) development of new skill, artinya mendapatkan respon atau ketrampilan 

baru dan memperlihatkan perilakunya setelah memadukan apa yang diperoleh dari 

pengamatan dengan perilaku baru, (2) facilitation of preexisting of behavior, 

menghilangkan respon takut setelah melihat tokoh (bagi si pengamat), (3) changes 

in inhibition about self exspression, pengambilan suatu respons-respons yang 

diperlihatkan oleh suatu tokoh dengan pengamatan kepada model. 

Sedangkan menurut Komalasari (2011: 178), teknik modeling memiliki 

tujuan untuk: (1) memperoleh pengalaman baru dan memperoleh tingkah laku 

sosial yang lebih adaptif, (2) mampu belajar secara mandiri dengan meniru 

tingkah laku model yang ada, (3) mampu melaksanakan respon-respon dengan 

tekun yang semula terhambat dengan melihat model, (4) mengurangi respon yang 

tidak layak, (5) perubahan dalam hambatan, (6) fasilitasi pola perilaku 

sebelumnya, (7) lebih realistis untuk menilai pencapaian seseorang. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan modeling 

yaitu untuk mendapatkan keterampilan baru yang lebih adaptif, meniru tingkah 
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laku model, menghilangkan respon yang tidak perlu muncul dan mengambil 

perilaku yang tepat. Kaitan dengan penelitian ini yaitu melalui model yang 

ditampilkan siswa dapat mempelajari perilaku baru, meniru perilaku yang 

ditampilkan model dan mengambil perilaku yang lebih adaptif. 

 

2.2.4.3 Manfaat Modeling 

Berikut akan dikemukakan manfaat modeling menurut para ahli. Adapun 

penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut: 

Jones (2011: 434) mengemukakan beberapa fungsi/manfaat dari teknik 

modeling yaitu: (1) menghambat dan menghilangkan atau mengurangi hambatan 

perilaku yang sudah ada dalam repertoar, (2) perilaku yang dijadikan model dapat 

berfungsi sebagai pengingat atau isyarat bagi orang untuk melakukan perilaku 

yang sudah ada dalam repertoarnya, (3) membangkitkan rangsangan emosional, 

(4) rang dapat mempersepsi dan berperilaku berbeda ketika mendapatkan 

stimulus, (4) membentuk gambaran orang tentang realitas sosial. 

Menurut Corey (2007: 222), kecakapan-kecakapan sosial tertentu bisa 

diperoleh dengan mengamati dan mencontoh tingkah laku model-model yang ada. 

Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa teknik modeling sangat berguna untuk 

membentuk perilaku-perilaku baru melalui mengamati dan mencontoh tindakan 

orang sebagai modelnya.  

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat modeling 

yaitu untuk mendapatkan keterampilan baru yang lebih adaptif, meniru tingkah 

laku model dan mengambil perilaku yang tepat. Kaitan dengan penelitian ini yaitu 
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melalui model yang ditampilkan siswa dapat mempelajari perilaku baru, meniru 

perilaku yang ditampilkan model dan mengambil perilaku yang lebih adaptif 

sehingga dapat mengambil keputusan karir secara tepat. 

 

2.2.4.4 Tahap-Tahap Modeling 

Dalam mengimplementasikan teknik modeling, ada beberapa tahapan yang dilalui 

agar dapat diterapkan secara efektif. Berikut dijelaskan tahapan modeling menurut 

ahli. 

Bandura dalam Yusuf (2011: 9) meyakini bahwa modeling melibatkan 

empat proses, yaitu (1) attentional, yaitu proses dimana observer/individu 

menaruh perhatian terhadap perilaku atau penampilan model yang menarik, 

berhasil, atraktif, dan popular, (2) retention, yaitu proses yang merujuk pada 

upaya individu untuk memasukkan infomasi tentang model. Baik verbal maupun 

gambar dan imajinasi, (3) production, yaitu proses mengontrol tentang bagaimana 

anak dapat mereproduksi respons atau tingkah laku model baik berbentuk 

ketrampilan fisik atau kemampuan mengidentifikasi perilaku model, (4) 

motivational, yaitu proses pemilihan tingkah laku model yaitu reinforcement dan 

punishment. 

Kaitannya dengan penelitian ini, tahapan modeling akan 

diimplementasikan pada tahapan kegiatan saat pelaksanaan konseling kelompok 

yang difokuskan pada aktivitas  anggota kelompok saat mengamati model. 
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2.2.5 Model Konseling Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolik untuk 

Meningkatkan Efikasi Diri dalam Pengambilan Keputusan Karir 

Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

diberikan kepada sekelompok individu dalam suatu kelompok yang 

memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan 

pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Tujuan 

konseling kelompok yaitu melatih keterampilan sosial seperti lebih percaya diri, 

berani mengemukakan pendapat di depan orang, perubahan tingkah laku ke arah 

yang lebih baik serta memiliki kemandirian dalam mengentaskan permasalahan 

yang dialami. Manfaat konseling kelompok salah satunya menumbuhkan rasa 

kemandirian pada diri siswa dan menciptakan ketrampilan siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang dialaminya.  

Konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik melibatkan 

pemimpin kelompok, anggota kelompok dan tokoh yang menjadi model secara 

simbolik (yaitu dengan film, gambar, cerita, dan melalui audio visual), sehingga 

anggota kelompok bisa berkembang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Dinamika kelompok akan memicu setiap anggota kelompok ikut berpasrtisipasi 

dalam kegiatan kelompok dengan cara berdiskusi dan berpendapat tentang 

pembahasan masalah secara tuntas dan mendalam. 

Pada penelitian ini, tujuan pengambilan keputusan dalam layanan 

konseling kelompok dimaksudkan untuk mengentaskan permasalahan-

permasalahan kelompok yang mempunyai tujuan sama, yaitu sikap dalam 

membuat keputusan karir siswa. Melalui konseling kelompok membantu 
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perkembangan anggota yang bermasalah dengan membawanya ke dalam 

kelompok. Dalam jangka waktu yang panjang, anggota kelompok akan mencapai 

keputusan, perkembangan, cara belajar bergaul dengan orang lain, perhatian dan 

memperoleh pengalaman. Karena mereka menerima dorongan, saran, dan 

bagaimana mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam kelompok untuk 

kehidupan di luar. 

Konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik mengacu pada 

bantuan yang diberikan bertujuan agar siswa membuat pilihan, rencana dan 

interpretasi dalam penyesuaian dirinya agar lebih baik melalui pengamatan pada 

tokoh (secara simbolik) yang menjadi model. Pelaksanaan konseling kelompok di 

dalamnya terdapat seorang tokoh yang dijadikan model untuk anggota kelompok. 

Penokohan jelas menunjukkan adanya perilaku pada orang lain yang dipakai 

sebagai tokoh untuk perilakunya. Peniruan (imitasi) dalam arti khusus 

menunjukkan bahwa perilaku orang lain yang diamati, yang ditiru, lebih 

merupakan peniruan terhadap apa yang dilihat, apa yang dapat diamati dan bukan 

mengenai perilaku secara umum sebagai tokoh dengan dasar perilakunya. Pada 

proses belajar melalui pengamatan menunjukkan terjadinya proses belajar setelah 

mengamati perilaku pada orang lain. Teknik modeling simbolik ini bukan sekedar 

menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan orang model (orang lain), tetapi 

modeling simbolik ini melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku 

yang teramati, menggenalisir berbagai pengamatan sekaligus serta melibatkan 

proses kognitif. 
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Kekurangan pengetahuan dan ketrampilan pada anggota kelompok akan 

menjadikan masalah dan memerlukan bantuan penyelesaian agar anggota 

kelompok dapat menjalani kegiatan sebagai seorang pembelajar dengan baik. 

Efikasi diri mengacu pada keyakinan akan kemampuan individu untuk 

menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk 

memenuhi tuntutan situasi. Efikasi diri pada dasarnya adalah hasil proses kognitif 

berupa keputusan, keyakinan, atau penghargaan tentang sejauh mana individu 

memperkirakan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau tindakan 

tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efikasi diri yang 

rendah tersebut akan menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat 

perkembangan karir ke depannya karena kurangnya kemampuan dalam 

pengambilan keputusan karir yang tepat. Siswa merasa cemas dan bingung dalam 

menentukan tempat untuk melanjutkan kuliah atau jurusan apa yang dipilih ketika 

harus melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun pekerjaan apa yang akan diambil 

apabila siswa tidak bisa melanjutkan kuliah, sehingga dapat menyebabkan 

kegagalan karena pilihan dan perencanaan karir yang tidak tepat. 

Dengan adanya masalah efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir 

yang rendah, maka dikembangkan model konseling kelompok dengan teknik 

modeling simbolik. Tahapan konseling kelompok dengan teknik modeling 

simbolik untuk meningkatkan efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan 

karir terdiri dari empat tahap yaitu tahap permulaan, tahap transisi, tahap kegiatan 

dan tahap pengkahiran. Teknik modeling simbolik dimasukkan dalam tahap 

kegiatan dari konseling kelompok sebagai pengembangan model konseling 
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kelompok. Teknik modeling mencakup 4 tahapan yaitu tahap perhatian, tahap 

retensi, tahap reproduksi dan tahap motivational. Guna mempermudah dalam 

memahaminya berikut ini dijabarkan dalam bentuk gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 Konseling Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolik 

Pelaksanaan model konseling kelompok dengan teknik model simbolik 

dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan, yakni satu kali kegiatan perkenalan 

dan pre test, enam kali kegiatan konseling kelompok dengan durasi 2 x 45 menit 

masing-masing pertemuan dan satu kali post test. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Efikasi diri (self efficacy) adalah keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam menyelesaikan tugas tertentu. Sedangkan pengambilan 

keputusan karir adalah suatu proses untuk menentukan pilihan dari berbagai 

alternatif yang berkaitan dengan karir individu. Jadi dapat diambil kesimpulan 

bahwa efikasi dalam pengambilan keputusan karir adalah keyakinan terhadap 

Tahap Permulaan 

Tahap Kegiatan 

Tahap Transisi 

Tahap Akhir 

Teknik Modeling Simbolik: 

a. Perhatian 

b. Retensi 

c. Reproduksi 

d. Motivasional 
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kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menentukan pilihan dari berbagai 

alternatif yang berkaitan dengan karir individu. 

Dalam memutuskan karirnya secara tepat, siswa membutuhkan proses 

atau waktu yang cukup panjang. Karena kebanyakan dari siswa mengalami 

kesulitan dalam menentukan pilihan akan keputusan karirnya. Untuk dapat 

memilih dan merencanakan karir yang tepat, dibutuhkan kematangan karir yaitu 

pengetahuan akan diri, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan memilih 

pekerjaan, dan kemampuan merencanakan langkah-langkah menuju karir yang 

diharapkan. Namun untuk dapat memutuskan karirnya secara tepat, siswa 

membutuhkan keyakinan terhadap pilihan sesuai dengan kemampuannya.  

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana seseorang 

menjatuhkan pilihannya dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Sedangkan 

efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir merupakan kepercayaan dan 

penghargaan individu dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan 

pemilihan dan penyesuaian kepada suatu pilihan karir. Seseorang yang memiliki 

efikasi diri rendah, kurang mengetahui seberapa besar kemampuannya dalam 

pembuatan dalam pengambilan keputusan karirnya di masa depan. Namun 

sebaliknya seseorang yang memiliki efikasi diri tinggi dalam pengambilan keputusan 

karir, dia akan mampu untuk memberikan kesan positif akan kemampuan dirinya 

dan peluang akan kemudahan dalam pengambilan keputusan karir semakin besar 

karena hambatan-hambatan dapat dihadapi untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

Ada berbagai keresahan menunjukkan bahwa kemampuan remaja dalam 

mempersiapkan karirnya masih rendah. Hal tersebut tampak dalam berbagai 
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masalah baik yang berkaitan dengan pemilihan jenis studi lanjutan, pemilihan 

rencana pekerjaan, maupun yang berkaitan dengan ketidaksiapan para lulusan 

SMA dan sekolah kejuruan dalam memasuki pendidikan lanjutan atau dunia kerja. 

Permasalahan yang terjadi pada saat menentukan lanjutan studi bagi lulusan SMA 

diantaranya belum memiliki pemahaman yang mantap tentang kelanjutan 

pendidikan setelah lulus, program studi yang dimasuki bukan pilihan sendiri, 

belum memahami jenis pekerjaan yang cocok sesuai kemampuan diri sendiri, 

masih bingung memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan minat dan 

kemampuan, merasa pesimis bahwa setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan 

yang diinginkan. 

Kesulitan, kebingungan, dan ketakutan terasa ketika harus memilih dan 

memutuskan jurusan di perguruan tinggi. Kurangnya informasi akan jurusan dan 

lapangan kerja yang akan dihadapi oleh remaja ketika mereka lulus menambah 

kekhawatiran siswa dalam pengambilan keputusan tersebut dan dapat 

menghambat dalam perkembangan karir ke depannya. Padahal setelah lulus SMA 

yang nantinya akan dijadikan langkah awal untuk mencapai cita-cita yang 

diinginkan sehingga perlu pengambilan keputusan karir yang tepat. 

Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan efikasi diri adalah melalui 

konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, 

mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, serta untuk 

memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan dalam membentuk perilaku yang lebih efektif. Dalam pelaksanaan 
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konseling kelompok ini digunakan teknik modeling simbolik (symbolic 

modeling) karena karakteristik tertentu dari model dalam film, komik maupun 

cerita lebih digemari dan mudah dimengerti siswa. Selain itu melalui penokohan 

model secara simbolik lebih mampu menggugah minat siswa untuk meningkatkan 

efikasi diri siswa seperti yang diperankan model tersebut. Modeling efektif untuk 

meningkatkan efikasi diri khususnya ketika siswa mengobservasi keberhasilan 

teman peer-nya yang sebenarnya mempunyai kemampuan yang sama dengan 

mereka. 

Model pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik modeling 

simbolik ini dapat terjadi suatu interaksi timbal balik antara pemimpin kelompok 

yaitu Guru BK dan anggota kelompok yaitu siswa. Dalam pelaksanaannya akan 

ditampilkan film, video pendek, komik ataupun cerita yang isinya dapat 

memberikan wawasan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengambil 

keputusan karirnya dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terbentuk. 

Dari deskripsi tersebut, secara visual kerangka berpikir dari penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian: Konseling Kelompok dengan   

          Teknik Modeling Simbolik untuk Meningkatkan Efikasi Diri  

          dalam Pengambilan Keputusan Karir Siswa 

 

 

 

INPUT 

▪ Konseling Kelompok Konvensional 

Kelemahan: belum digunakan teknik khusus dalam meningkatkan efikasi diri siswa dalam pengambilan 

keputusan karir 

▪ Model Terdahulu 

Model KKp efektif untuk meningkatkan keputusan karir 

Kelemahan: Salah satu indiktor keputusan karir yaitu efikasi karir memiliki presentase peningkatan paling 

rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. 

 

 

PROSES 

Model Hipotetik 

Model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik dengan  

menampilkan film, video pendek, komik ataupun cerita saat tahap 

kegiatan konseling kelompok dengan melalui tahapan-tahapan 

modeling simbolik yaitu: 

1. Perhatian 

2. Retensi 

3. Reproduksi 

4. Motivasional 

OUTPUT 

Pengembangan Model Konseling Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolik untuk 

Meningkatkan Efikasi Diri dalam Pengambilan Keputusan Karir Siswa 

 

 

OUTCOME 

Efektivitas konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri 

dalam pengambilan keputusan karir siswa: 

1. Siswa yakin dan mantap dalam pengambilan keputuan karir. 

2. Siswa memiliki kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan karir. 

3. Siswa mampu mengambil keputusan karir yang tepat sesuai bakat dan minatnya. 
 

Efikasi diri siswa dalam 

pengambilan keputusan karir 

rendah, ditandai dengan: 

1. Siswa belum yakin, bingung 

dan ragu-ragu dalam 

pengambilan keputuan karir. 

2. Siswa bergantung pada orang 

lain dalam menentukan 

keputusan karir. 

3. Belum mampu mengambil 

keputusan karir yang tepat 

sesuai bakat dan minatnya. 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, landasan teori serta studi kajian yang relevan, maka 

hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan bahwa model konseling kelompok 

dengan teknik modeling simbolik efektif untuk meningkatkan efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan karir siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “Pengembangan Model Konseling Kelompok dengan 

Teknik Modeling Simbolik untuk Meningkatkan Efikasi Diri dalam Pengambilan 

Keputusan Karir Siswa”, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Konseling kelompok sudah dilaksanakan di SMA Negeri se-Kabupaten 

Pati dengan melalui 4 tahapan, yaitu tahap pembentukan, peralihan, 

kegiatan, dan tahap pengakhiran. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada 

setiap tahapan belum sesuai dengan ketentuan formal pelaksanaan 

konseling kelompok sehingga efektivitas layanan belum tercapai secara 

optimal.  

5.1.2 Tingkat efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir pada siswa SMA 

Negeri se-Kabupaten Pati berdasarkan hasil studi pendahuluan rata-rata 

dalam kategori rendah dengan presentase 34.03% dari 288 siswa.  

5.1.3 Dihasilkannya model konseling kelompok dengan teknik modeling 

simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan 

karir siswa, yang sudah melalui proses validasi ahli dan validasi praktisi 

bimbingan dan konseling. Model konseling kelompok terdiri atas 7 

komponen, yaitu: (1) Rasional, (2) Visi dan Misi, (3) Tujuan, (4) Isi 

Konseling Kelompok, (5) Dukungan Sistem, (6) Prosedur Konseling 

Kelompok, (7) Evaluasi dan Tindak Lanjut. 
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5.1.4 Model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik efektif untuk 

meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir siswa (Z = -

2.521, p < 0.05). 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, ada beberapa implikasi terhadap 

hasil-hasil penelitian ini, yaitu: 

5.2.1 Teoretis 

Hasil pengembangan model yang dirancang dapat dijadikan sebagai 

panduan untuk digunakan dalam tataran ilmiah. Proses desain dan 

pengembangan model didasarkan pada penelitian terdahulu melalui studi 

pendahuluan yang kemudian divalidasi dan diuji cobakan menggunakan 

metode research and development. 

5.2.2 Praktisi 

5.2.2.1 Sekolah perlu mengadakan perbaikan sistem pendidikan khususnya dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling, diantaranya: (1) pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling pada umumnya, dan khususnya pelaksanaan 

konseling kelompok berdasarkan pada need assessment; (2) tahap-tahap 

yang ada pada konseling kelompok hendaknya dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur; (3) topik yang dibahas hendaknya sesuai dengan 

kebutuhan/masalah yang sedang dihadapi oleh siswa; (4) dalam konseling 

kelompok hendaknya menggunakan teknik/pendekatan tertentu sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 
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5.2.2.2 Peran guru bimbingan dan konseling dalam model konseling kelompok 

dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri dalam 

pengambilan keputusan karir siswa adalah sebagai perencana, model, 

fasilitator, dan evaluator. 

5.2.2.3 Model konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik bisa 

diadopsi oleh sekolah lain yang memiliki karakteristik yang sama. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran kepada pihak 

terkait, yaitu: 

5.3.1 Bagi Sekolah 

Hendaknya sekolah mengembangkan sistem pendidikan pada semua mata 

pelajaran, khususnya pendidikan yang memandirikan siswa sebagai bekal para 

siswa untuk masa depannya. Dan lebih memberikan ruang gerak bagi guru 

bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada para siswa 

berdasarkan need assessment. 

5.3.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling hendaknya memahami konsep dasar pelayanan 

konseling kelompok dan modeling simbolik, sebab pelaksanaan konseling 

kelompok teknik modeling simbolik ini mengkolaborasi antara layanan konseling 

kelompok dan modeling simbolik. Di samping itu menerapkan konseling 

kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan efikasi diri 

dalam pengambilan keputusan karir siswa. 
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5.3.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi tentang 

konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik terhadap aspek 

perkembangan lain yang ada pada diri siswa. Di samping itu menguji cobakan 

konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan 

pengambilan keputusan karir kepada siswa di jenjang yang lain, sehingga 

perbaikan dapat terus dilakukan. 
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