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ABSTRAK 

 

 

Salimah, Hanum. 2018. “Pengembangan Model Layanan Informasi Karir 

Berbantuan Multimedia Interaktif di Kelas X SMA 1 Kudus”. Tesis. 

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Program Pascasarjana, 

Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: I. Prof. Dr. Mungin Eddy 

Wibowo, M.Pd., Kons., Pembimbing II. Mulawarman, S.Pd., M.Pd., 

Ph.D. 

 

Kata Kunci: informasi karir, multimedia interaktif 

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pelaksanaan layanan 

informasi karir, (2) menghasilkan model layanan informasi karir berbantuan 

multimedia interaktif yang memiliki akseptabilitas, (3) mengetahui keefektivan 

model layanan informasi karir berbantuan multimedia interaktif. 

Penelitian ini adalah penelitian reseach and development (R&D)  dengan 

langkah-langkah: (1) persiapan pengembangan model, (2) merumuskan model 

hipotetik, (3) uji kelayakan model hipotetik, (4) perbaikan model hipotetik, (5) uji 

lapangan, (6) hasil akhir produk. Menghasilkan model layanan informasi 

berbantuan multimedia interaktif. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen 

dengan design penelitian One Group Pretest-posttest design. Subjek penelitian 

diambil secara acak (random sampling), dengan jumlah sampel sebanyak 35 

siswa. Instrumen pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan angket. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang kebutuhan layanan 

informasi karir siswa sebelum dan sesudah penggunaan layanan informasi 

berbantuan multimedia interaktif dengan menggunakan android, dengan hasil 

rata-rata 109,71 lebih besar dibandingkan 86,89. Hasil ini menunjukkan bahwa 

penggunaan layanan informasi berbantuan multimedia interaktif untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang terdapat didalamnya 

mampu meningkatkan kebutuhan layanan informasi karir di kelas X SMA Negeri 

1 Kudus. 

Saran bagi guru Bimbingan dan Konseling hendaknya mengoptimalkan 

pelaksanaan layanan informasi karir dengan cara berkoordinasi dengan personil 

sekolah, baik dengan guru mata pelajaran, wali kelas, guru bidang kesiswaan, 

orang tua siswa. Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan, dan atau 

fasilitas kepada guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan layanan 

informasi karir berbantuan multimedia interaktif. Peneliti selanjutnya bisa 

mengkaji ulang penelitian ini pada pokok bahasan yang berbeda sesuai kebutuhan 

siswa. 
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ABSTRACT 

 

 

Salimah, Hanum. 2018. "Development of Career Information Service Models 

Assisted by Interactive Multimedia in Class X of  SMA Negeri 1 Kudus". 

Thesis. Guidance and Counseling Study Program, Postgraduate Program, 

Semarang State University, Advisor: I. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, 

M.Pd., Kons., Advisor II. Mulawarman, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 

 

Keywords: career information, interactive multimedia 

 

The objectives of this study were: (1) to analyze the implementation of 

career information services, (2) to produce acceptable interactive multimedia 

assisted career information service models, (3) to find out the effectiveness of 

interactive multimedia assisted career information service models. 

This research is reseach and development (R & D) research with steps: 

(1) preparation of model development, (2) formulating hypothetical models, (3) 

feasibility test of hypothetical models, (4) improvement of hypothetical models, 

(5) field tests, (6) the final product. Produce interactive multimedia assisted 

information service models. 

The research method used was the quasi-experimental method with the 

design of the One Group Pretest-posttest design. The research subjects were taken 

randomly, with a total sample of 35 students. The instrument of data collection is 

done by interviews and questionnaires. The results showed that there were 

differences in the needs of student career information services before and after the 

use of interactive multimedia assisted information services using Android, with an 

average yield of 109.71 greater than 86.89. These results indicate that the use of 

interactive multimedia-assisted information services to improve students' 

understanding of the material contained therein can increase the need for career 

information services in class X of SMA 1 Kudus. 

Advice for Guidance and Counseling teachers should optimize the 

implementation of career information services by coordinating with school 

personnel, both with subject teachers, homeroom teachers, student teachers, 

parents of students. For schools it is expected to provide support, and or facilities 

to the guidance and counseling teacher to carry out interactive multimedia assisted 

career information services. The next researcher can review this research on 

different topics according to the needs of students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Program peminatan dalam implementasi Kurikulum 2013 dapat dipahami 

sebagai upaya advokasi dan fasilitasi perkembangan peserta didik agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mencapai 

perkembangan yang optimum. Peminatan merupakan sebuah proses yang 

didalamnya melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan keputusan oleh 

peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada 

di lingkungannya. 

Secara umum proses pengambilan keputusan karir adalah suatu proses 

menentukan pilihan karir dari beberapa alternatif pilihan berdasarkan permahanan 

diri dan pemahaman karir (Hartono, 2010: 48). Penggunaan pendekatan teori 

social-learning (pembelajaran sosial) dalam pemilihan karir telah dipelopori oleh 

Krumboltz, Mitchell, dan Gelatt (1975) dalam Gumilang (2014: 1) bahwa teori ini 

merupakan upaya untuk menyederhanakan proses pemilihan karir, terutama 

didasarkan atas peristiwa-peristiwa kehidupan yang berpengaruh terhadap 

penentuan pilihan karir. Keterampilan dalam menentukan pilihan karir menjadi 

sangat penting bagi siswa karena siswa dituntut untuk memiliki kematangan 

dalam menentukan pilihan karirnya. Keterampilan pengambilan keputusan 

mencakup kemampuan untuk; (1) mengidentifikasi pilihan, (2) mengidentifikasi 

kemungkinan hasil pilihan, (3) mempertimbangkan pro dan kontra dari pilihan, 
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(4) mengidentifikasi hasil alternatif, dan (5) memilih opsi yang tidak hanya bisa 

dilakukan tetapi kemungkinan untuk mendapatkan apa yang diinginkan 

(Ferguson, 2007: 5). 

Secara psikologis, usia anak SMA memasuki masa remaja. Menurut 

Hurlock (2006: 206) bahwa periode remaja berlangsung saat usia 13 tahun sampai 

16 tahun, dan akhir masa remaja dari usia 16 tahun atau 17 tahun sampai 18 tahun. 

Pada masa inilah terjadi transisi dari masa remaja awal menuju masa remaja akhir, 

mereka cenderung untuk ingin disebut dewasa. Remaja bukan lagi anak-anak 

tetapi belum menjadi dewasa. Masa ini merupakan masa penuh gejolak dimana 

remaja harus menghadapi banyak persoalan, tantangan, serta kebingungan dalam 

proses menemukan jati diri dan menemukan posisinya di masyarakat. Hal ini 

berpengaruh pada tingkah laku sebagian remaja mengalami ketidaktentuan disaat 

mereka mencari kedudukan, identitas, pengambilan keputusan untuk masa 

depannya, terutama masa setelah lulus dari SMA. 

Proses penemuan jati diri merupakan hal yang penting bagi siswa untuk 

mencapai tugas-tugas perkembangannya. Havighurst menyatakan bahwa salah satu 

tugas perkembangan yang harus dicapai oleh seorang remaja adalah mampu 

memilih dan mempersiapkan karir (Yusuf, 2011). Tugas perkembangan tersebut 

penting bagi remaja agar mereka dapat merencanakan karir yang mampu 

menunjang masa depan. 

Jika diidentifikasi lebih teliti, awal dari permasalahan karir adalah kurang 

terampilnya siswa dalam memutuskan pilihan karir yang tepat bagi perjalanan 

pendidikannya. Hal ini menjadi salah satu faktor determinan yang menyebabkan 
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siswa sering mengalami permasalahan baik ketika awal pemilihan maupun dalam 

perjalanan karir. Pada awal pemilihan, permasalahan yang sering timbul adalah 

perselisihan dengan lingkungan maupun teman akibat adanya perbedaan pendapat 

dan kegamangan atau keraguan dalam menentukan pilihan yang tepat. Pada saat 

perjalanan karir (proses pendidikan berlangsung) yang terjadi adalah kurang 

adaptif dalam memahami berbagai tuntutan lingkungan sehingga sering kesulitan 

menghadapi berbagai tugas yang ada. Masalah yang dijumpai dalam keputusan 

karir siswa adalah keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam diri siswa dalam 

membuat beberapa keputusan, diantaranya adalah keterbatasan pengetahuan dan 

alternatif yang ada pada diri siswa, keterbatasan lingkungan dimana tempat 

individu berada sangat menentukan dalam mengambil keputusan, dan keputusan 

dibatasi oleh apa yang ingin dikerjakan individu. 

Konselor dapat mengarahkan dan membimbing siswa dalam menentukan 

arah karir yang sesuai dengan bakat, minat siswa. Oleh karena itu, konselor 

berperan memberikan pelayanan konseling kepada siswa dalam menentukan arah 

pilihan karir siswa. Pelayanan yang diberikan berupa pemberian informasi tentang 

arah pilihan karier yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat peserta didik. 

Hasil studi awal yang dilakukan penelitian di delapan sekolah negeri dan 

swasta di Kabupaten Kudus, seperti di SMA 1 Kudus, SMA 2 Kudus, SMA 1 

Bae, SMA 2 Bae, SMA 1 Gebog, SMA 1 Mejobo, SMA NU Al Ma’ruf dan SMA 

Masehi, diketahui bahwa proses pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa 

pada SMA di Kudus, masih menggunakan metode klasikal dengan satu kali 

pertemuan dalam 1 minggu selama 45 menit. Layanan informasi yang paling 

sering digunakan adalah dengan menggunakan metode ceramah, karena siswa 
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lebih mudah memahami informasi yang mereka dapat. Media bantu yang sering 

digunakan adalah powerpoint, namun bila disampaikan secara terus menerus 

menjadi kurang efektif dan kurang menarik. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran dan kreativitas konselor 

yang memadai. Multimedia interaktif merupakan salah satu inovasi yang dapat 

digunakan dalam menyampaikan materi layanan informasi. Penggunaan 

multimedia interaktif dapat membangkitkan motivasi dan rasa ingin tahu yang 

besar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Pelaksanaan program layanan BK di SMA 1 Kudus, disusun berdasarkan 

hasil IKMS (Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Siswa) yang disebarkan oleh 

konselor untuk diisi oleh seluruh siswa kelas X SMA 1 Kudus, sesuai dengan 

keadaan mereka. Hasil dari IKMS tersebut menunjukkan bahwa siswa belum 

mampu menentukan pilihan karirnya setelah lulus dari SMA. Konselor 

berkesimpulan bahwa siswa sudah memiliki minat untuk menyusun karirnya di 

masa depan, namun siswa belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

studi lanjut dan peluang kerja untuk mencapai cita-citanya. 

Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan menentukan pilihan 

karir siswa adalah melalui layanan informasi karir yang merupakan bagian dari 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada beragam model pelayanan 

bimbingan karir untuk pengambilan keputusan. Khusus program berbantuan 

komputer, sekarang ini banyak dikembangkan program-program untuk membantu 

siswa dalam pelayanan bimbingan karir. Seperti penelitian yang dilakukan oleh  

Murdiyanto, dkk. (2017) bahwa Informasi karier berbasis media blog layak 
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menjadi layanan untuk digunakan siswa. Layanan informasi karier berbasis media 

blog layak untuk meningkatkan eksplorasi karier siswa. Demikian juga Zamroni, 

dkk. (2014) dikemukakan bahwa multimedia interaktif bimbingan karir terbukti 

efektif dalam meningkatkan keterampilan membuat keputusan karir. 

Perkembangan teknologi memungkinkan siswa mengakses informasi tanpa 

batas dari berbagai belahan dunia. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan 

teknologi, memungkinkan siswa untuk menjelajah berbagai informasi serta 

berinteraksi secara langsung dengan berbagai macam informasi yang ada di dunia 

maya (internet). Informasi yang diperoleh, dapat dijadikan sebagai sarana 

memperkaya wawasan bagi siswa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, 

ditemukan juga informasi yang diperoleh justru membuat siswa  semakin bingung 

dalam menentukan arah kehidupannya di masa yang akan datang. 

Eristi dan Belet (2010) mengemukakan bahwa pembelajaran interaktif 

merupakan salah satu fasilitas teknologi yang biasa digunakan dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran interaktif dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran positif. Sehingga peserta didik akanlebih tertarik dengan 

menggunakan video gerak, audio, visual dan game dalam pembelajaran sehingga 

perhatian siswa dalam proses belajar semakin baik. 

Komputerisasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling sudah mulai 

dikembangkan beberapa tahun terakhir. Dalam jurnal Palomba (2007: 1), 

dijelaskan bahwa pemanfaatan Information Comunication Technology (ICT) dapat 

membantu konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan karir bagi konseli. 

Dalam jurnal lain (Cogoi dkk, 2008: 1) bahasan utamanya adalah memberikan 
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pelayanan bimbingan karir untuk mengembangkan karir dengan bantuan media 

ICT. Selain itu penelitian yang dilakukan Walter (2008: 1) juga mengulas 

penggunaan media berbasis CD-ROM untuk membantu permasalahan keluarga. 

Program layanan informasi karir berbantuan multimedia interaktif yang 

disusun ini menggunakan aplikasi berbasis android yang memungkinkan 

dipasangkan pada berbagai gadget tanpa membutuhkan akses internet. Selain itu, 

aplikasi ini juga dapat menarik minat siswa karena tampilan yang tersaji dapat 

dimodifikasi sesuai dengan keinginan konselor dan memperhatikan nilai artistik 

yang cukup tinggi. Keunggulan lain menggunakan program android adalah 

kemampuannya untuk diterapkan pada berbagai gadget yang dimiliki siswa 

seperti smartphone, HP, tablet PC, i-pad dan PC serta notebook. Hal ini, 

memungkinkan semua siswa yang memiliki gadget memadai untuk 

memanfaatkan program tersebut di mana saja dan kapan saja. 

Penggunaan gadget yang dimiliki siswa, sangat memudahkan mereka 

untuk berinteraksi melalui media sosial, seperti facebook, twitter, line, whatsapp, 

bbm dan lain sebagainya. Menurut penelitian Dunn (2013), metode belajar 

mengajar, harus bisa memenuhi harapan siswa dan menawarkan pembelajaran 

yang dinamis dan tepat. Keuntungannya antara lain, dapat meningkatkan motivasi 

siswa dan mengikuti materi pembelajaran, meningkatkan kerjasama antar siswa, 

memudahkan interaksi antara siswa dengan guru, mudah dan cepat dalam 

penyampaian informasi. 

Multimedia memiliki kelebihan, yaitu agar siswa memiliki pengalaman 

yang beragam dari segala media dan dapat menghilangkan kebosanan siswa 
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karena media yang digunakan lebih bervariasi. Sedangkan kekurangan dalam 

multimedia adalah biayanya cukup mahal dan memerlukan perencanaan yang 

matang dan tenaga yang profesional (Nursalim, 2013: 20). 

Pada tahun 2000, sering muncul pembahasan mengenai profesi konseling 

dengan menggunakan alat inovatif (seperti: internet, komputer, televisi, dan 

berbagai alat audio visual lainnya). Hal ini dapat diamati dari banyaknya artikel 

yang ditujukan di dalam jurnal konseling, seminar, perluasan praktik konseling 

berbasis internet, dan perubahan program persiapan konselor (Hohenshil: 2000). 

Ini menandakan bahwa konseling perlu dikembangkan dengan menggunakan 

multimedia interaktif. 

Digunakan ICT sebagai media yang dapat digunakan siswa untuk 

membantu menentukan peminatan karir, karena siswa belum memahami dirinya 

sendiri atau menilai diri sendiri, contohnya peserta didik tidak mengetahui apa 

bakat yang dimilikinya, apa minat yang disukainya, mata pelajaran yang disukai 

dan prestasi akademik yang dapat mendukung karir di masa depan, bila dibiarkan 

maka hal ini akan menjadi masalah yang menghalangi perencanaan karir peserta 

didik. Selain itu adanya kesenjangan dimana seharusnya peserta didik telah 

mampu merencanakan karirnya namun pada kenyataannya peserta didik masih 

belum dapat merencanakan karirnya. Oleh sebab itu, diharapkan masalah-masalah 

yang dialami peserta didik dalam perencanaan karir dapat segera dientaskan, di 

sinilah tugas guru BK untuk dapat memberikan pelayanan bimbingan karir, agar 

peserta didik tidak bingung dalam merencanakan karirnya. 

Penelitian sebelumnya oleh Zamroni, dkk. (2014) bahwa multimedia 

interaktif yang digunakan bisa dimanfaatkan oleh siswa se-tingkat SMP/Madrasah 
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Tsanawiyah dan belum menunjukkan secara langsung pilihan karir siswa. Dalam 

penelitian ini, layanan informasi yang disampaikan ke siswa menggunakan 

multimedia interaktif berupa aplikasi android, yang bisa diakses setiap siswa 

setingkat SMA/Aliyah dalam menentukan pilihan karirnya setelah lulus sekolah 

nanti. 

Pengembangan model layanan informasi karir berbantuan multimedia 

interaktif adalah upaya untuk mengefisiensi waktu pelayanan bimbingan.Dengan 

program yang bisa dijalankan sendiri oleh siswa melalui berbagai gadget yang 

dimiliki, konselor hanya berperan untuk membantu siswa yang mengalami 

kesulitan memahami aspek tertentu dalam konten yang disediakan. Melalui 

layanan bimbingan karir berbantuan multimedia interaktif diharapkan siswa 

mampu memproses berbagai informasi yang didapatkan melalui interaksi dengan 

program sehingga dapat menunjang meningkatkan kebutuhan layanan informasi 

karir. 

 

1.2 Identifiksi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kurang optimalnya pelaksanaan layanan informasi karir untuk menentukan 

pilihan karir siswa kelas X SMA 1 Kudus, hal ini disebabkan adanya 

keterbatasan waktu dalam menyampaikan informasi karir. 

2) Siswa sangat membutuhkan berbagai informasi untuk dapat menentukan 

pilihan karir bagi masa depannya. 

3) Siswa mengalami kesulitan memahami kemampuan diri dalam 

menentukan pilihan karirnya. 
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4) Kebutuhan layanan informasi karir yang inovatif dan memudahkan siswa 

menggunakan program yang bisa digunakan dengan perangkat yang sering 

mereka pergunakan, seperti: handphone, smartphone, tablet, i-pad, 

computer dan notebook sehingga dapat meningkatkan kebutuhan layanan 

informasi karir. 

 

1.3  Cakupan Masalah 

Masalah yang diteliti pada penelitian ini tidak meliputi semua bidang 

bimbingan konseling, adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu 

pengembangan model layanan informasi karir berbantuan multimedia interaktif. 

Model layanan informasi karir berbantuan multimedia interaktif adalah 

model layanan informasi karir dengan alat bantu program komputer interaktif 

berbasis android yang berisi informasi untuk menunjang pemahaman siswa 

tentang dirinya sendiri, mendapatkan informasi tentang karir yang dapat dipilih, 

memahami aspirasi lingkungan serta cara untuk mengambil keputusan. Model ini 

dikemas dalam perangkat lunak yang bisa diakses baik melalui handphone, 

smartphone, tablet, i-pad, personal computer dan notebook yang memuat 

informasi, media latihan serta simulasi untuk mengasah keterampilan mengambil 

keputusan karir. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebagaimana pada latar belakang dan identifikasi 

masalah di atas, maka rumusan masalah  dalam penelitian ini yaitu : 

1) Bagaimanakah pelaksanaan layanan informasi karir di kelas X SMA 1 

Kudus saat ini? 
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2) Bagaimanakah model layanan informasi karir berbantuan multimedia 

interaktif yang memiliki akseptabilitas di kelas X SMA 1 Kudus? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Menganalisis pelaksanaan layanan informasi karir di kelas X SMA 1 

Kudus saat ini. 

2) Menghasilkan model layanan informasi karir berbantuan multimedia 

interaktif yang memiliki akseptabilitas di kelas X SMA 1 Kudus. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

I.6.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberikan wawasan keilmuan di bidang bimbingan dan konseling. 

Wawasan ini berkaitan dengan penerapan layanan informasi karir 

berbantuan multimedia interaktif untuk menentukan pilihan karir siswa. 

2) Menjadi bahan pustaka untuk penelitian-penelitian yang sejenis. 

I.6.2  Manfaat Praktis 

a) Konselor memperoleh model layanan informasi karir berbantuan 

multimedia interaktif untuk meingkatkan kebutuhan layanan informasi 

karirsiswa. 

b) Diperoleh produk baru berupa layanan informasi karir berbantuan 

multimedia interaktif. 
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I.7 Spesifikasi Pengembangan Model Layanan Informasi Karir 

Berbantuan Multimedia Interaktif  

Penggunaan layanan informasi berbantuan multimedia interaktif untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang terdapat didalamnya. 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah model layanan informasi karir 

berbantuan multimedia interaktif berbasis android sebagai alat bantu untuk 

melakukan layanan informasi karir bagi siswa SMA untuk membantu menentukan 

pilihan karir. Peningkatan layanan informasi karir yang meliputi: mudahnya 

memperoleh informasi, yang biasanya di dapatkan hanya saat layanan klasikal di 

kelas saja, kini bisa didapatkan siswa kapan pun di luar jam BK. Layanan 

informasi bisa didapatkan siswa dengan menggunakan android yang berisi tentang 

materi, video dan penjelasan langsung ke web perguruan tinggi yang dituju.  

Pemahaman siswa terhadap informasi tentang karir setelah menyelesaikan 

jenjang pendidikan SMA akan membantu menentukan pilihan karir siswa untuk 

melanjutkan studi. Layanan informasi berbantuan multimedia interaktf untuk 

menentukan pilihan karir siswa memilik tujuan yaitu: mudah memperoleh informasi, 

memanfaatkan internet dan kecanggihan teknologi dengan positif, memberikan ilmu 

baru bagi konselor sekolah dan konseli secara singkat dan menarik. Model layanan 

informasi karir berbantuan mutimedia interaktif harus memenuhi akseptabilitas 

(sikap penerimaan pengguna) yang sesuai dengan aspek kegunaan, kelayakan, 

ketepatan dan kepatutan (Dyanti dan Nursalim, 2015: 1) 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah model dan panduan layanan 

informasi karir berbantuan mutimedia interaktif  berbasis android sebagai alat bantu 

untuk melakukan layanan informasi bagi siswa SMA dalam menentukan pilihan 

karir terutama untuk membantu siswa mengasah keterampilan mengambil keputusan 
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karir. Aplikasi yang disusun menggunakan bahasa Java dan aplikasi Adobe Flash. 

Adapun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras adalah 

handphone yang menggunakan Android sebagai sistem operasinya. 

Konten aplikasi ini mencakup: Bagian pertama, yang berisi materi mengenai 

berbagai informasi yang dapat meningkatkan keterampilan mengambil pilihan karir 

siswa SMA. Materi dimulai tentang tata cara memahami diri sendiri, memahami 

pilihan studi yang tersedia, dan materi pilihan karir setelah lulus SMA yang dapat 

menambah wawasan peserta didik. Bagian kedua berisi simulasi pengambilan 

keputusan pilihan karir siswa SMA untuk mengasah keterampilan siswa mengambil 

keputusan karir. 

 

I.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

I.8.1 Asumsi Pengembangan 

a. Layanan informasi karir merupakan salah satu alat yang dipergunakan 

untuk membantu siswa memahami dirinya sendiri, dunia kerja pada 

umumnya serta aspek-aspek dunia kerja pada khususnya, maka konselor 

sekolah diharapkan memiliki serta memahami informasi karir yang cukup 

memadai guna menyusun dan melaksanakan program layanan bimbingan 

karir di sekolah. 

b. Asumsi pada penelitian dan pengembangan ini adalah layanan informasi 

karir berbantuan multimedia interaktif berbasis android untuk 

meningkatkan kebutuhan layanan informasi karir siswa kelas X SMA 1 

Kudus. 

c. Dapat menghemat waktu. Layanan konseling dapat berlangsung di luar 

jam sekolah maupun di jam sekolah.  
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d. Dapat meningkatkan kualitas konselor dan siswa terutama dalam 

penguasaan teknologi khususnya komputer, internet dan gadget di zaman 

yang semakin canggih. 

I.8.2 Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan dari pengembangan model layanan informasi karir 

berbantuan multimedia interaktif ini adalah : 

1) Media yang dihasilkan masih termasuk pada pengembangan tingkat 

pemula yang hanya mencakup satu materi yaitu, layanan informasi karir 

dalam menentukan pilihan karir.  

2) Konselor harus mempelajari panduan tentang program ini dan 

menguasainya terlebih dahulu sehingga dapat menjadi fasilitator bagi 

siswa. 

3) Program yang dihasilkan tidak dapat menyimpan data secara permanen 

sehingga pengguna harus pandai dalam menyimpan data dalam bentuk lain 

seperti dalam format gambar dan lain-lain. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS DAN  

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian ini diawali atau didasari oleh penelitian sebelumnya yang 

relevan dan dapat dijadikan rujukan, acuan dan kajian dalam mengembangkan 

penelitian yang baru dengan tema, pokok bahasan, variabel, subyek dan/atau 

objek penelitian. Dalam kajian pustaka ini diambil beberapa hasil penelitian yang 

ada relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Febry Yani Falentini, Tufik dan Mudjiran (2013). Salah satu tugas 

perkembangan yang harus dilalui oleh remaja SMA adalah mencapai kematangan 

dan pilihan karir di masa depan. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Febry 

dkk ini menjelaskan bagaimana usaha siswa dalam menentukan arah pilihan karir 

serta hambatan yang mereka temui. Dari hasil penelitian didapat bahwa usaha 

yang paling mendominasi siswa SMA dalam menentukan arah  pilihan karir 

adalah penggunaan intenet untuk mencari tahu informasi pekerjaan. Selain itu, 

siswa SMA juga menginginkan kebebasan memilih dalam arah karirnya setelah 

mereka tamat. Namun terdapat hal yang meresahkan siswa dalam menentukan 

arah karirnya yaitu mereka terpengaruh dengan masukan serta pendapat dari 

teman-temannya. Untuk itu sebagai guru pembimbing maupun konselor sekolah 

dan semua  personil sekolah lainnya agar dapat meningkatkan pelayanan dalam 

memberikan bantuan kepada siswa baik itu berupa informasi yang diperlukan oleh 
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siswa maupun tes yang dapat mendukung demi kelancaran siswa untuk 

menentukan pilihan karir mereka. Bagi siswa yang mengalami hambatan dalam 

menetukan pilihan karirnya, agar dapat proaktif menemui guru BK untuk 

berkonsultasi maupun untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam 

menentukan pilihan karir. 

Penelitian Murdiyanto, Purwanta, dan Kamaruddin (2017) bertujuan untuk 

menghasilkan informasi karier berbasis media blog yang layak sebagai layanan 

untuk digunakan siswa di SMP Kota Magelang, dan mengetahui efektifitas 

layanan informasi karier berbasis media blog untuk meningkatkan eksplorasi 

karier siswa di SMP Kota Magelang. Pendekatan yang digunakan adalah 

penelitian dan pengembangan (Research and Development). Prosedur 

pengembangan penelitian mengacu pada prosedur Borg & Gall. Instrument 

pengumpulan data menggunakan lembar evaluasi uji ahli materi; lembar evaluasi 

uji ahli media, kelompok kecil, dan kelompok besar; serta skala eksplorasi karier. 

Analisis data uji coba skala eksplorasi karier diketahui logical validity 0.355 dan 

reliabilitas 0.960. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) informasi karier 

berbasis media blog layak menjadi layanan untuk digunakan siswa di SMP Kota 

Magelang dan (2) layanan informasikarier berbasis media blog layak untuk 

meningkatkan eksplorasi karier siswa SMP di Kota Magelang. 

Irwan, dkk. (2017) melakukan penelitian dengan tujuan mengemukakan 

pengembangan model sebuah perangkat lunak konseling siswa untuk melengkapi 

sebuah media sistem konsultasi bimbingan karir siswa. Perancangan software ini 

untuk mengkaji diri, mengenal diri sendiri, minat, bakat, kemampuan, pemilihan, 
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penyesuaian sehingga siswa berupaya untuk mempersiapkan diri dengan 

meningkatkan kemampuan spiritual, pendidikan dan pelatihan, ketrampilan 

intelektual, ketrampilan berkomunikasi dan inter atau intra personal skill demi 

kehidupan di masa depan yang berupa alat penelusuran minat bakat berupa 

bimbingan dan pengembangan karir siswa. Penerapan metode certainty factor 

dapat merealisasikan jumlah kepercayaan dalam keputusan karir yang diambil 

dimana faktor kepastian dapat digunakan dengan berbagai kondisi. Dalam 

penelitian ini harus mengumpulkan nilai certainty factor keseluruhan kondisi yang 

ada. Penggunaan metode Certainty Factor (CF) dapat menunjukan tingkat 

kebenaran, keakuratan dari kemungkinan dalam pemilihan karir. Perancangan 

software bimbingan dan pengembangan karir dapat membantu konselor dalam 

pemilihan karir yang diminati dengan terlebih dahulu menjawab pertanyaan pada 

user interface software. 

Gunawan (2012)  melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan 

rumusan model bimbingan pengembangan karir untuk siswa tunarungu di Sekolah 

Luar Biasa Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development), yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan layanan bimbingan pengembangan karir yang mengacu kepada tiga 

aspek pengembangan karir yaitu 1) Kompetensi kebutuhan, dan kesadaran diri 

akan potensi karir, indikator: (a) Kesadaran diri (self awareness), (b) Kesadaran 

pendidikan (educational awareness), (c) Kesadaran karir (career awareness), (d) 

Kesadaran ekonomi (economic awareness). 2) Kompetensi persepsi yang realistis 

tentang dunia kerja, indikator: (a) Pembuatan keputusan (decision making), (b) 
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Kompetensi-kompetensi awal (beginning competencies). 3) Kompetensi dapat 

menghubungkan dengan dunia kerja, indikator: (a) Keterampilan kecakapan 

bekerja (employability skills), (b) Sikap dan apresiasi (attitudes and 

appreciations). Penelitian ini mengikut sertakan guru kelas, guru keterampilan, 

guru pembimbing, dan kepala sekolah untuk merumuskan model bimbingan 

perkembangan karir untuk siswa tunarungu di Sekolah Luar Biasa di Bandung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan model bimbingan pengembangan 

karir efektif untuk mengembangkan karir siswa tunarungu di SLB-B. Indikator 

efektivitas ditandai oleh, 1) pemenuhan kebutuhan, kesadaran diri, pendidikan, 

karir, ekonomi pembuatan keputusan, keterampilan kecakapan bekerja, 2) 

pandangan yang realistis tentang dunia kerja, berkeinginan mengembangkan diri 

dalam karir, dan 3) mampu menghubungkan dirinya dengan dunia kerja, serta 

mempunyai sikap dan apresiasi. Model bimbingan pengembangan karir ini 

direkomundasikan untuk diimplementasikan di Sekolah Luar Biasa Spesialisasi 

tunarungu. 

Verianto, dkk. (2014) dengan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kesadaran karir pada siswa kelas X TKR3 SMK Negeri 3 Singaraja 

pada semester genap Tahun Pelajaran 2013/2014 melalui penerapan model 

perkembangan karir ginzberg dengan menggunakan teknik modeling. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuisioner dan 

juga dengan observasi dan wawancara secara langsung terhadap subjek. Penelitian 

ini dilaksanakan dalam dua siklus, dan setiap siklus terdiri dari identifikasi, 

diagnosa, prognosa, konseling, evaluasi dan tahap refleksi. Hasil penelitian 
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menunjukkan pada pra siklus terdapat data mengenai kesadaran karir siswa 

menunjukkan hasil 0,59% dan terkategori rendah. Peningkatan kesadaran karir 

siswa bisa dilihat dari kondisi data awal ke siklus I yang terjadi peningkatan 

kesadaran karir siswa dari 0,59% menjadi 0,79% dengan peningkatan 20%, 

dengan terkategori tinggi. Dan dari siklus 1 ke siklus 2 terjadi peningkatan dari 

0,79% menjadi 0,88% dengan peningkatan 0,11%, dengan terkategori sangat 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran karir 

siswa setelah diberikan tindakan bimbingan pada siklus I dan juga pada siklus II. 

Zamroni, dkk. (2014) menemukan permasalahan bagaimana multimedia 

interaktif bimbingan karir meningkatkan keterampilan mengambil keputusan karir 

siswa SMP. Tujuan penelitiannya adalah menghasilkan multimedia interaktif 

bimbingan karir untuk meningkatkan keterampilan mengambil keputusan karir 

siswa SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multimedia interaktif bimbingan 

karir terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan membuat keputusan karir. 

Tingkat keterampilan membuat keputusan karir sebelum bimbingan karir adalah 

37,32 dan setelah karir meningkat menjadi 50,63. Terjadi peningkatan sebesar 

13,2 atau 11,89%. Peningkatan tersebut terjadi pada semua indikator kemandirian 

belajar.  

Istiqomah (2016)  tentang peran konselor dalam mengembangkan karier 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Melalui Kewirausahaan sebagai 

Modal di Era Mea. Dimana Indonesia sudah memasuki gerbang MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). MEA atau AEC (ASEAN Economic Community) 

merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan 
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bebas antar negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan bagian dari komunitas 

ASEAN, sehingga Indonesia harus bisamemanfaatkan peluang dalam MEA serta 

memiliki jiwa kompetitif untuk dapat bersaing dengan negara anggota ASEAN. 

Salah satu modal untuk dapat bersaing di era MEA yaitu melalui kewirausahaan. 

Semakin banyak wirausahawan di Indonesia, maka akan memberikan peluang 

pada kestabilan perekonomian Indonesia. Mengapa demikian? karena 

wirausahawan membentuk peluang usaha bagi dirinya sendiri dan lingkungan 

sekitar, sehingga dapat memberikan sumbangan untuk menurunkan tingkat 

pengangguran yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Kewirausahaan 

diberikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan harapan kelak 

siswa dapat hidup mandiri, berjiwa kreatif, dan inovatif. Berwirausaha dapat 

menjadi alternatif bagi siswa yang belum mendapatkan pekerjaan, mengingat 

realita sulitnya mencari pekerjaan. Siswa kebanyakan ragu untuk memulai usaha, 

karena siswa cenderung berpikir bahwa wirausaha terlalu banyak resiko berupa 

kerugian, berbeda halnya jika siswa menjadi seorang karyawan, untung dan rugi 

perusahaan tidak berimbas pada karyawan, padahal disisi lain perusahaan akan 

memberlakukan PHK jika perusahaannya mengalami penurunan yang cukup 

drastis. Disinilah peran konselor, yaitu menumbuhkan serta meyakinkan siswa 

untuk berwirausaha melalui kompetensiyang dimiliki oleh konselor. 

Pengembangan karier siswa SMK melalui kewirausahaan di Era MEA bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui pembelajaran kewirausahaan 

di sekolah, perluasan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran serta 

menekan angka kemiskinan di Indonesia. 
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Lestari  (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa masa remaja 

merupakan fase kehidupan yang sangat penting dalam siklus perkembangan 

individu, Karena mengarah pada masa dewasa yang sehat. Masa ini menunjukkan 

dengan jelas sifat masa transisi dari status kanak-kanak menuju dewasa. Banyak 

masalah yang muncul pada masa remaja ini, salah satunya masalah kesiapan karir. 

Hal ini menjadi konsekuensi logis dari perkembangan remaja dimana terdapat 

tuntutan bagi yang mempersiapkan karir. Permasalahan karir yang terjadi pada 

remaja biasanya berkaitan dengan pemilihan jenis pendidikan, yang mengarah 

pada pemilihan jenis pekerjaan dimasa depan, permasalahan ini sangat penting 

untuk diperhatikan sehubungan dengan banyaknya kebingungan yang dialami 

remaja dalam menentukan arah karirnya, untuk memenuhi kebutuhan karir 

remaja, perlu dilakukan pendampingan secara intensif dari tenaga professional 

seperti konselor dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, kajian 

kebutuhan tersebut perlu dikaitkan dengan tuntutan masa kini, utamanya 

kurikulum pendidikan yang berbasis kecakapan hidup (life skill) yang telah 

menjadi persoalan mendasar remaja. Untuk itu diperlukan bimbingan karir 

berbasis life skill dalam upaya meningkatkan kematangan karir remaja. 

Abubakar (2011) dalam penelitiannya mengatakan bimbingan karir 

merupakan salah satu bentuk bimbingan yang terpadu pelaksanaannya dalam 

layanan bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan karir merupakan salah satu 

bidang layanan bimbingan yang setara dengan tiga layanan bimbingan lainnya 

yaitu bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan pribadi. Program 

bimbingan karir di sekolah bertujuan untuk membantu anak dalam merencanakan 
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karir di masa mendatang, agar karir yang dipilih sesuai dengan bakat minat dan 

nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Jika orang memperoleh karir yang tepat maka 

hidup orang akhirnya akan bahagia. Dan kebahagiaan adalah tujuan hidup semua 

orang. Oleh sebab itu, bimbingan karir sejak usia dini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari tugas pendidikan. Bimbingan karir tidak hanya sekedar 

memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul, akan tetapi juga 

membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan 

dalam pekerjaan. 

Leksana (2015)  dalam penelitiannya dikemukakan bahwa 1) secara umum 

bimbingan dan konseling di SMKN 2 telah menggunakan Modul Bimbingan 

Karir, namun belum implisit untuk dikatakan maksimal dikarenakan beberapa hal 

seperti kompetensi konselor, dukungan dan kerjasama personil sekolah, kelayakan 

isi/ materi modul, kelayakan produk modul, tampilan modul, dan sebagainya; 2) 

Modul bimbingan karir ini dibuat berdasarkan analisis tugas perkembangan, dan 

kebutuhan sekolah. Komponen utama dari modul bimbingan karir multimedia 

interaktif ini terdiri dari dua produk inti yaitu buku panduan modul bimbingan 

karir berbasis multimedia interaktif, yang terdiri dari tiga bab utama yaitu (1) 

Pendahuluan, (2) kerangka kegiatan dan rencana layanan bimbingan karir berbasis 

multimedia interaktif, dan (3) evaluasi, kunci jawaban dan tindak lanjut. Dimana 

setiap bab terdiri beberapa Sub Bab yang memperinci isi dari panduan modul 

bimbingan karir berbasis multimedia interaktif. Produk yang selanjutnya yaitu CD 

Modul Bimbingan Karir Berbasis Multimedia Interaktif, yang didalamnya 

memuat tiga komponen pokok yaitu; tujuan, isi/materi, dan evaluasi yangdikemas 
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menjadi sebuah aplikasi yang bisa dipindah/disimpan pada setiap komputer yang 

ada, dan bisa dibuka kapan saja; dan 3) Keefektifan modul bimbingan ini diuji 

menunjukan bahwa modul bimbingan karir berbasis multimedia interaktif efektif 

digunakan untuk meningkatkan kematangan karir siswa. Atau dapat dikatakan 

bahwa terjadi peningkatan antara sebelum dan sesudah menggunakan modul 

bimbingan karir berbasis multimedia interaktif sebesar 10,22%. 

Prasetyaningrum (2008) dalam penelitiannya dipaparkan rancang bangun 

aplikasi m-NingBK©. Aplikasi ini terdiri dari empataplikasi yang digunakan 

sebagai sarana pemberian bantuan layanan Bimbingan Konseling (BK) yang 

berjalanpada piranti mobile yaitu telepon seluler (ponsel). Empat aplikasi tersebut 

adalah aplikasi bimbingan belajar, aplikasi bimbingan pribadi, aplikasi bimbingan 

sosial dan aplikasi bimbingan karier. Pada makalah ini, hanya akan dibahas 

aplikasi "m-NingBK©: Bimbingan Karier" yang dirancang khusus untuk anak 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Metode pendekatan yang dipakai adalah 

pendekatan gabungan antara multimedia interaktif dan psikologi pendidikan. Oleh 

karena itu, proses rancang bangun yang dilakukan adalah bahan-bahan dari satuan 

layanan bimbingan karier digitalisasikan, divisualisasikan secara bijaksana dan 

dibuat interaktif. Cara ini dimaksudkan agar siswa bukan hanya mendengar dan 

melihat tetapi juga "melakukan" secara maya. Terdapat lima komponen 

multimedia yang dipakai pada aplikasi "m-NingBK©: Bimbingan Karier" yaitu 

teks, gambar/grafik, audio/suara, animasi dan video. Empat menu disediakan oleh 

aplikasi ini yaitu menu potensi diri, menu karier, menu Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) dan menu tentang. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan 
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perangkat lunak Macromedia Flash Profesional 8 dan Adobe Flash Lite 2.1. 

Aplikasi ini diujicobakan dengan emulator Nokia N70, Handset Nokia N 73 

Music Edition dan Sistem Operasi Symbian. 

Narulsa, dkk. (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menghasilkan Program Layanan Bimbingan Klasikal Aspek Wawasan dan 

Kesiapan Karir berbasis internet yang ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan. Dalam penelitian ini penulis memadukan tiga konsep dasar yaituteori 

karir, kompetensi bimbingan, dan Standar Kompetensi Kemandirian yang 

tersusun dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam 

Jalur Pendidikan Formal, menjadi lima kompetensi dasar yang tercantum dalam 

program layananbimbingan klasikal yang penulis kembangkan. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan R&D Borg dan Gall 

dengan menggunakan model pengembangan pembelajaran ADDIE. Penelitian ini 

menggunakan 3 dari 10 tahap R&D Borg dan Gall yaitu penelitian dan 

pengumpulan informasi, perencanaan, dan pengembangan produk tahap awal; 

serta menggunakan 3 dari 5 tahap, dan tahap model pengembangan pembelajaran 

ADDIE yang dilakukan yaitu analisis, desain, dan pengembangan. Program 

Layanan Bimbingan Klasikal Aspek Wawasan dan Kesiapan Karir Berbasis 

Internet Untuk Siswa SMK ini telah terkategorikan Baik. Program ini masih 

berupa layanan bimbingan klasikal yang menggunakan media internet sebagai 

basis pembelajaran. 

Almerab (2017) dalam penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki tingkat 

prevalensi berbagai bentuk kekerasan, akar penyebab dan solusi potensial 
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terhadap fenomena kekerasan siswa dari perspektif siswa di Hail University. 

Ditemukan yang paling banyak bentuk umum kekerasan siswa di Hail University 

dari perspektif siswa adalah kekerasan verbal yang diikuti oleh kekerasan fisik. 

Penghancuran harta benda dan kekerasan terhadap staf pengajar dan administrasi 

menduduki peringkat yang jauh lebih rendah. Studi ini juga menemukan bahwa 

ada perbedaan antara apa yang dianggap oleh laki-laki dan perempuan sebagai 

penyebab paling penting dari kekerasan. Menurut mahasiswa di Hail University, 

sejumlah tindakan dapat diambil untuk mengurangi kekerasan. Langkah-langkah 

ini termasuk: meningkatkan kesadaran intelektual di kalangan siswa, memberikan 

siswa dengan sarana yang membantu mereka menggunakan waktu luang mereka 

secara produktif, mendidik siswa pada etika dialog dan ketidaksepakatan dengan 

orang lain, memecahkan masalah akademik dan administrasi siswa dan 

meningkatkan peran siswa program bimbingan konseling. 

Lin (2016) yang melakukan penelitian dengan membahas perspektif 

relawan siswa tentang peran / fungsi Pusat Konseling Universitas (PKU). Lima 

belas relawan mahasiswa dari sebuah universitas di Taiwan utara berpartisipasi. 

Metode fenomenologis digunakan untuk menganalisis wawancara mendalam. 

Tema muncul termasuk relawan dilihat; peran dan fungsi (PKU) sebagai 

meningkatkan kualitas kesehatan mental di kampus, pendidikan psikologis dan 

konseling yang bermanfaat bagi siswa untuk memahami konseling dan (PKU), 

layanan konseling khusus yang dirancang untuk mengambil inisiatif untuk 

menjangkau siswa, dan mengarahkan intervensi konseling yang diberikan untuk 

menyesuaikan kebutuhan siswa.  
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Kounenou (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa keraguan 

karir adalah salah satu masalah utama dalam pengambilan keputusan karier. 

Penelitian sejauh ini telah menunjukkan hubungannya dengan berbagai faktor 

kepribadian. Penelitiannya bertujuan untuk mengeksplorasi, untuk pertama 

kalinya, keraguan pada siswa SMP Yunani dan hubungannya dengan parameter 

kepribadian. Emotional dan Personality-related Career Making Difficulties 

(EPCD) dan Core self-evaluation scale (CSEs) untuk penilaian ketidakpastian 

karir dan variabel kepribadian diberikan kepada siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa yang tinggi dalam EPCD belum membuat keputusan 

mengenai masalah pendidikan lebih lanjut, seperti jenis sekolah menengah atas, 

orientasi pendidikan, dan studi universitas di masa depan. Sebaliknya, siswa dari 

sampel yang mendapat skor tinggi dalam CSE telah membuat keputusan pada 

parameter yang disebutkan di atas. Hasilnya telah dibahas dalam kaitannya 

dengan implikasi untuk konseling. 

Anagbogu, et.al. (2013) melakukan penelitian yang bertujuan menyelidiki 

tantangan profesional untuk konseling praktek konselor sekolah dasar di Anambra 

State. Dua pertanyaan penelitian dan dua hipotesis nol digunakan dan desain 

survei deskriptif diadopsi. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah kuesioner yang dikembangkan oleh para peneliti sementara persentase dan 

t-test digunakan untuk analisis data. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan 

bahwa ada tantangan profesional dalam konseling sekolah dasar seperti yang 

dikemukakan oleh para konselor. Selain itu, semua konselor menyepakati semua 

hal tentang cara memindahkan praktik konseling ke depan. Berdasarkan temuan, 
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rekomendasi dibuat termasuk bahwa konselor harus terpapar dengan konseling 

online melalui pelatihan untuk mengimbangi tingkat globalisasi saat ini. 

Archer & Yates (2017) mengemukakan bahwa perubahan dalam pasar 

tenaga kerja selama beberapa dekade terakhir telah menyebabkan peningkatan 

jumlah perubahan karir dan pekerjaan yang mungkin dihadapi individu dalam 

kehidupan kerja mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat 

kepercayaan yang tinggi dapat membantu individu untuk membuat perubahan 

karier yang positif, namun kepercayaan diri yang disepakati tidak diterima secara 

luas, dan literatur memberikan dasar bukti praktik yang terbatas. Penelitian ini 

melibatkan lima peserta perempuan yang sedang mempertimbangkan perubahan 

karir. Mereka mengambil bagian dalam program pelatihan yang terdiri dari empat 

intervensi psikologi positif berdasarkan proposal kepercayaan inti sebagai susunan 

orde tinggi yang terdiri dari self-efficicacy, harapan, optimisme, dan ketahanan. 

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan terjemahan tertulis 

dan analisis fenomenologis interpretatif menunjukkan bahwa peserta menganggap 

kepercayaan karir mereka sebelum program rendah, menggabungkan pengaruh 

negatif dan keraguan diri. Setelah program, peserta menunjukkan peningkatan 

keterlibatan karir, kesadaran diri dan pandangan positif dan optimis. Analisis 

menunjukkan bahwa perubahan dilakukan melalui pengembangan harapan, 

mengubah proses dan pembinaan inkognitif sebagai katalis. Implikasi untuk 

definisi kepercayaan karir, dan untuk psikologi positif dan praktik pembinaan 

karier dipertimbangkan. 
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Robertson (2017) mengemukakan bahwa psikologi positif telah menjadi 

gerakan yang berpengaruh dalam psikologi pada tahun-tahun awal abad kedua 

puluh satu. Sekarang saatnya untuk menilai nilai kontribusinya terhadap 

pendidikan dan bimbingan karir. Penelitiannya memberikan kritik terhadap 

perspektif ini. Psikologi positif dapat memperkaya pendekatan untuk 

pengembangan karier. Ini dapat memberikan sumber konsep yang subur dan dasar 

empiris untuk beberapa elemen praktik. Namun, penerapan pendekatan yang 

berasal dari psikologi positif bermasalah jika mengabaikan konteks sosial 

ekonomi di mana karir hidup dan berpengalaman, atau jika klaim dibuat untuk 

kemanjurannya tidak dapat didukung oleh basis bukti. 

Gough (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perubahan konteks 

kebijakan yang cepat di Inggris telah secara dramatis mempengaruhi penyediaan 

bimbingan karir, dan pelatihan dan pengembangan para praktisi. Makalah ini 

menggunakan pendekatan autoethnografi dan self-refleksif untuk mengeksplorasi 

pengalaman seorang Dosen Senior dalam Panduan Karir yang mengelola sebuah 

pusat yang lain Kualifikasi dalam Panduan Karir dan Tingkat 6 Diploma dalam 

Bimbingan Karir dan Pengembangan. Pertanyaan-pertanyaan kunci 

dipertimbangkan, seperti: efek konteks kebijakan pada jenis kualifikasi dan 

kurikulum yang ditawarkan, dan perbedaan mereka; tantangan untuk melibatkan 

peserta didik dalam konsep teoritis dan pendekatan reflective; dan ketegangan 

antara praktisi 'pelatihan' dan 'mendidik' mereka untuk mengembangkan inti 

profesionalisme yang kuat. Penelitian ini juga mempertimbangkan sejauh mana 

para pembelajar berkembang sebagai aktor sosial berpengetahuan. 
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Hughes (2017) dalam penelitiannya memberikan sinopsis sejarah lima 

tahun tentang bagaimana kebijakan pemerintah pusat berdampak pada karir 

bekerja di sekolah menengah Inggris. Ini menunjukkan upaya untuk membentuk 

kembali dan merekayasa ulang penyediaan karir bagi kaum muda, melalui 

eksperimen karier yang berkembang. Sejauh mana pengaturan eksogen semacam 

itu memfasilitasi dan / atau menghambat kemajuan untuk menjamin bimbingan 

karir independen dan tidak memihak bagi kaum muda dianggap. Beberapa 

perbandingan singkat dibuat untuk pengembangan kebijakan karir nasional 

lainnya di Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Budaya menyalahkan dan 

retorika berbasis bukti telah merayap ke dalam wacana kebijakan Inggris. Profesi 

pengembangan karier sebagian besar telah ditinggalkan di pinggiran eksperimen 

karier dan artikel ini mencari penjelasan tentang kekeliruan ini. Masih ada 

ketegangan yang harus diselesaikan ketika datang ke eksperimen kuasi-pasar 

dalam pekerjaan karier dan peran pemerintah. Pelajaran penting dijelaskan untuk 

dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, akademisi dan praktisi di dalam dan di 

luar Inggris. 

Sultana (2017) dalam penelitiannya memberikan pendekatan pelingkupan 

untuk masalah bimbingan karir di masyarakat multikultural. Ini dimulai dengan 

mengeksplorasi makna 'budaya', bergerak menjauh dari pendekatan 'back-pack' 

yang menganggap budaya sebagai seperangkat pandangan dunia dan disposisi 

yang siap dilepaskan atau diletakkan, untuk pemahaman antropologis budaya 

sebagai cara yang dipegang teguh dalam arti membuat itu menembus semua 

tingkat kehidupan seseorang dan hubungan seseorang dengan orang lain. 
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Pendekatan yang rumit seperti itu untuk menantang budaya pekerja bimbingan 

karir untuk mengecilkan pengertian yang mereka pegang tentang diri mereka 

sendiri dan orang lain, dan untuk menghadapi tantangan perubahan. Dalam 

mengefektifkan masalah yang menggangu ke dalam dan menjangkau ke luar, dan 

dalam upaya untuk pencerahan 'mengetahui', sejumlah perangkap harus diakui dan 

diatasi. Ini termasuk monokulturalisme kita sendiri yang baru jadi, romantisasi, 

esensialisasi dan eksotisasi budaya, serta pemahaman yang terbatas tentang 

persamaan. 

Yang, et.al. (2002) mengemukakan bahwa peningkatan jumlah siswa 

internasional di universitas dan perguruan tinggi Amerika Serikat telah 

menciptakan kebutuhan untuk pengembangan layanan yang secara tepat 

mencerminkan kebutuhan dan karakteristik mereka. Pusat Karier di University of 

Missouri, Columbia bereaksi terhadap fenomena ini dengan mengembangkan 

layanan karir khusus untuk siswa internasional. Layanan karir disediakan sebagai 

layanan individual dan layanan online, dan terdiri dari informasi tentang sekolah 

pascasarjana dan praktik ujian masuk, informasi tentang peluang kerja yang 

tersedia dan kebijakan izin kerja, penilaian karir, dan informasi tentang 

keterampilan khusus untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat. Beberapa 

strategi pemasaran digunakan untuk memastikan penggunaan layanan oleh 

mahasiswa internasional. Poin penting dalam mengembangkan layanan karir 

untuk siswa internasional disajikan. 

Lee (2016) melakukan penelitian yang dimulai dengan tujuan untuk 

menemukan praktik terbaik bagi mahasiswa internasional yang mencari peluang 
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kerja dan menyediakan layanan profesional kariruntuk siswa internasional. Salah 

satu motivasi untuk memulai penelitian ini adalah kepuasan mahasiswa 

internasional yang lebih rendah pada hal-hal yang terkait dengan karir pada hasil 

University of Minnesota dari International Student Barometer (ISB) pada tahun 

2013. Pada tahun 2014, sebuah tim peneliti di International Student and Scholar 

Services (ISSS) melakukan studi ini tentang layanan karir untuk siswa 

internasional dengan empat instrumen penelitian: 1) Survei siswa internasional 

tentang pengalaman / harapan karir mereka, 2) Kelompok fokus magang dan 3) 

wawancara alumni internasional, dan 4) Wawancara dengan profesional karir di 

lembaga lain tentang praktik terbaik. Penelitian ini menguji pengalaman karir 

siswa internasional UMN-TC dan praktik terbaik karir profesional yang dipilih 

dengan cermat dalam memberikan layanan karir kepada siswa internasional. 

Ditemukan bahwa minat dan niat siswa UMN-TC International untuk tinggal di 

AS setelah kelulusan mereka tinggi. Siswa dan alumni yang sukses mendapatkan 

kesempatan kerja dengan praktik terbaik berikut: menghadiri acara karir, 

memanfaatkan sumber daya internet, menggunakan jaringan pribadi mereka dan 

menunjukkan kinerja terbaik mereka. Para peserta studi juga merekomendasikan 

hal berikut kepada siswa internasional lainnya yang mencari peluang kerja. 

Nilsson dan Ripmeester (2016) mengemukakan pertanyaan bahwa apakah 

siswa yang mengharapkan pengalaman internasional berdampak pada karirnya? 

Ini adalah salah satu pertanyaan dalam survei global, dengan lebih dari 150.000 

responden. Hasil survei menunjukkan bahwa transisi dari pendidikan ke dunia 

kerja semakin penting bagi siswa. Bagaimana menemukan pekerjaan setelah 
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kelulusan tampaknya menjadi perhatian besar bagi siswa saat ini, yang 

menentukan pilihan pendidikan internasional mereka untuk sebagian besar. Selain 

itu, apakah ada perbedaan antara Eropa dan bagian dunia lainnya ketika datang ke 

harapan siswa tentang kelayakan kerja? Studi ini menemukan bahwa peluang 

untuk bekerja setelah lulus dan mendapatkan uang ketika belajar lebih banyak hal 

untuk siswa non-Eropa. 

Crockett (2011) mengemukakan dirinya percaya bahwa siswa 

internasional, semakin terlihat di kampus-kampus AS cenderung menghadapi 

tantangan pengembangan karir yang unik dan sering mengalami kesulitan 

kejuruan yang meningkat. Dalam penelitian ini disajikan 3 tema mengenai 

kebutuhan karir siswa internasional yang berasal dari literatur saat ini: kebutuhan 

penempatan karir, faktor individu yang memediasi kebutuhan dan hambatan karir 

siswa internasional, dan membantu perilaku. Implikasi bagi para profesional 

konseling di perguruan tinggi dan saran arah penelitian di masa depan dibahas. 

Urban dan Palmer (2014) melakukan penelitian dengan menggunakan 

survei cross-sectional untuk menguji persepsi mahasiswa internasional sarjana dan 

pascasarjana yang terdaftar di universitas negeri di Midwest, mengenai perspektif 

siswa internasional tentang bagaimana universitas mereka melibatkan mereka 

sebagai sumber daya budaya, dan bagaimana keterlibatan tersebut dapat 

memengaruhi persepsi siswa tentang nilai yang mereka terima dari pendidikan 

tinggi AS. Data menunjukkan bahwa siswa internasional tidak secara aktif terlibat 

sebagai sumber daya budaya meskipun mereka ingin berbuat lebih banyak untuk 

membantu orang lain belajar tentang negara dan budayanya. Tingkat keterlibatan 
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yang diinginkan sebagai sumber daya budaya adalah yang tertinggi di antara siswa 

Amerika Selatan dan Tengah, dan terendah di antara siswa Eropa. Studi ini 

mengidentifikasi beberapa bidang peluang untuk pendidikan tinggi untuk 

memfasilitasi kontribusi aktif siswa internasional untuk tujuan strategis 

universitas keterlibatan global dan internasionalisasi sementara juga berdampak 

positif pada cara di mana siswa internasional merasakan pengalaman pendidikan 

yang lebih tinggi. 

Stephens, et.al. (2015) dalam penelitiannya melaporkan temuan kuantitatif 

dari sebuah penelitian tentang konsep hasil karir yang positif yang diadakan oleh 

mahasiswa Cina yang kembali ke rumah untuk bekerja setelah mendapatkan 

kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi di Australia. Studi ini mengeksplorasi apa 

hasil karir yang positif berarti bagi orang-orang yang kembali dari China, hasil 

karir positif yang sebenarnya dari orang-orang yang kembali dari Cina telah 

mengalami dan berkontribusi pada faktor-faktor positif pencapaian karir. Metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan dan di sini analisis temuan 

kuantitatif disajikan. Data survei menunjukkan bahwa orang-orang China yang 

kembali menandakan lebih penting 'hasil lembut' yang berkaitan dengan 

pemenuhan pribadi dan kehidupan daripada 'hasil yang sulit' seperti hasil 

pekerjaan. Juga, perbedaan antara hasil ideal dan aktual yang kembali lebih besar 

dalam hasil lunak daripada hasil yang sulit. Analisis statistik menunjukkan tiga 

kelompok konsepsi yang muncul dan berbeda dari hasil karier yang positif. 

Temuan kualitatif akan disajikan secara terpisah. 
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Arthur & Popadiuk  (2013) melakukan penelitin dengan tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang berkontribusi. 

Keberhasilan siswa internasional dalam mengejar pekerjaan di negara tujuan 

pasca kelulusan. Studinya meneliti pengalaman siswa internasional yang berhasil 

beralih dari universitas ke pekerjaan pasca kelulusan di Indonesia Kanada. Kami 

menggunakan Metode Biografi Feminis untuk memeriksa cerita individu siswa 

internasional sebagai cara memahami pengaruh kontekstual pada kehidupan 

mereka dan pada pengambilan keputusan karier mereka. Wawancara individual 

dilakukan dengan 19 siswa internasional, dua di semester terakhir mereka, dan 17 

yang telah lulus dan yang bekerja di Kanada. Semua siswa adalah lulusan satu 

universitas di Kanada Barat. Pengaruh utama terkait dengan siswa internasional 

mengimplementasikan rencana karir mereka pasca kelulusan diorganisir sekitar 5 

tema yang berkisar dari makro dan sistem pengaruh terhadap pengaruh 

interpersonal dan intrapersonal: (1) hambatan sistemik dan kelembagaan, (2) 

tantangan ketenagakerjaan,(3) peluang karir yang dirasakan, (4) pentingnya 

hubungan, dan, (5) kekuatan pertumbuhan dan penemuan pribadi. Hubungan 

adalah pengaruh utama untuk membantu siswa internasional mengatasi hambatan 

yang dirasakan. Hubungan ditawarkan siswa internasional dukungan emosional 

dan instrumental dalam membuat keputusan karir, dalam memperoleh pekerjaan 

yang relevan pengalaman, dan dalam bertahan dengan rencana untuk 

mengimplementasikan tujuan karir mereka. Siswa internasional mendapat manfaat 

dari koneksi, jaringan, dan pengalaman belajar yang membantu mereka untuk 

berhasil menerapkan rencana karir. 
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Cannon, et.al. (2011) menyatakan bahwa penggunaan teknologi 

merupakan kebutuhan mendesak dalam mengajar, hal ini mendorong siswa untuk 

berpikir kritis dan kreatif, siswa termotifasi untuk belajar. Penelitian ini sangat 

relevan dengan penelitian penulis dalam hal pemanfaatan teknologi informasi 

dalam pembelajaran. 

Benjamin, et.al. (2010) menjelaskan bahwa ada tiga prinsip dasar yang 

diadopsi dalam pendidikan karir, yaitu: 

a. Menghormati kebebasan memilih karir 

b. Kebebasan memilih karir mencakup berbagai isu terkait tenaga kerja, 

persyaratan kerja dan globalisasi ekonomi 

c. Penekanan kebebasan pilihan karir yang menekankan bahwa pemasaran, 

upah tenaga kerja dan kondisi kerja yang dikondisikan  dapat diulang 

melalui kebebasan berpatisipasi. 

Hasil penelitian Zamroni, dkk. (2014), telah terjadi peningkatan akan 

tetapi belum terlalu signifikan. Peningkatan keterampilan secara keseluruhan 

adalah sebesar 13,32 atau sebesar 11,89%. Secara keseluruhan siswa menjadi 

kurang fokus karena adanya konsentrasi yang terpecah akibat adanya faktor 

kecemasan psikologis maupun kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Akan 

tetapi, secara umum penelitian ini telah berhasil meningkatkan keterampilan siswa 

dalam membuat keputusan karir. 
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2.2Kerangka Teoritis 

2.2.1 Layanan Informasi Karir  

2.2.1.1 Pengertian Layanan Informasi Karir 

Proses kematangan karir diawali dengan perkembangan untuk 

pengambilan keputusan karir pada masa kanak-kanak. Pada masa ini sejalan 

dengan perkembangan rasa keingintahuan untuk memperoleh informasi dari 

pengamatan dan peran model-model. Perkembangan minat, kecakapan, daya 

tahan, dan nilai-nilai akan berlangsung pada masa remaja. 

Pendekatan teori rentang hidup bangak didasari oleh analisis Donald E. 

Super. Beberapa alasan mengapa teori Super dijadikan dasar bagi teori rentang 

hidup adalah sebagai berikut : 

a. Teori perkembangan Super adalah salah satu teori yang menggambarkan 

sebagian kecil rentang hidup 

b. Ada beberapa teori rentang hidup yang kemudian dikembangkan oleh Super 

menjadi suatu bentuk yang valid dalam teorinya disertai instrument yang dapat 

digunakan dalam konseling 

c. Banyak penelitian yang dihubungkan dengan konseling dari teori 

perkembangan Super 

d. Beberapa karakter dan faktor dari teori perkembangan karir banyak memiliki 

kemiripan. 

Donald E. Super (dalam Hadiarni, 2009: 127) menyatakan bahwa karir 

yang akan dilalui oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : 
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a. Faktor yang terdapat pada diri individu itu sendiri berkaitan dengan bakat, 

minat, kemauan, sikap, kemampuan intelektual dan berbagai potensi diri 

lainnya  

b. Faktor yang berada di luar diri individu diantaranya: taraf kehidupan social 

ekonomi keluarga, tuntutan lingkungan setempat, budaya yang berkembang, 

kesempatan atau peluang kerja yang tersedia.  

Hal yang mendasar pada diri seseorang pada pemilihan pekerjaan adalah 

vocational self-concept yang merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran 

tentang diri seseorang dan pekerjaan hal ini akan mendorong seseorang untuk 

memasuki suatu pekerjaan atau karir tertentu. Perolehan informasi karir sangat 

berperan bagi kematangan karir seseorang, khususnya menjadi sebuah konsep 

yang paling penting dimasa remaja. Teori super memiliki konstruksi yang valid 

sehingga digunakan sebagai instrument yang membantu pekerajaan konselor. 

Layanan informasi merupakan suatu  layanan yang sangat diperlukan 

diberbagai bidang kehidupan, juga pada layanan informasi karir di sekolah, 

dengan layanan informasi ini maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat 

segera mencapai sasaran yang diinginkan. Seperti yang dijelaskan oleh Gordon 

(2008: 4) bahwa informasi adalah data yang diproses kedalam suatu bentuk yang 

mempunyaiarti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk 

proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. 

Dalam menjalani kehidupannya, juga perkembangan dirinya, individu 

memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari 

sekarang maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan. Informasi ini dapat 
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diperoleh dari berbagai sumber, dari media lisan melalui perorangan, media 

tertulis dan grafis, melalui sumber formal dan informal, sampai dengan media 

elektronik melalui sumber teknologi tinggi (Prayitno, 2012: 49). 

Departemen Pendidikan Nasional (2008: 225) mendefinisikan layanan 

informasi yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang 

bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung (melalui media cetak 

maupun media elektronik, seperti buku, brosur, leaflet, majalah dan internet). 

Layanan Informasi (Nursalim dan Suradi, 2002: 22) adalah kegiatan bimbingan 

yang bermaksud membantu siswa untuk mengenal lingkungannya, yang sekiranya 

dapat dimanfaatkan untuk masa kini maupun masa yang akan datang. 

Wibowo (2004:17) mengatakan bahwa, layanan informasi merupakan 

layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) 

menerima dan memahami berbagai informasi (seperti informasi pendidikan dan 

informasi jabatan) yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan peserta didik (klien). Peserta didik yang telah menerima 

layanan informasi dapat memahami informasi yang lebih dalam atau luas. 

NCDA (National Career Development Association) / NVGA (National 

Vocational Guidance Association) mendefinisikan informasi karir adalah 

informasi yang berhubungan dengan dunia pekerjaan yang dapat berguna dalam 

proses pengembangan karir, terutama informasi pendidikan, jabatan dan 

psikososial yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti pelatihan yang 

disediakan, sifat pekerjaan, dan status pekerja dalam berbagai jabatan (dalam 

Gladding, 2012: 405). 
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Informasi jabatan, menurut Winkel dan Hastuti (2012: 332) tidak hanya 

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

tetapi juga berbagai tingkatan atau gradasi dalam posisi dalam lingkup jabatan 

(levels of occupation). Informasi mengenai berbagai tingkatan atau tangga-tangga 

pada skala di bidang pekerjaan yang sama dapat sangat berarti bagi konseli, 

karena menyadarkan dia akan kemungkinan untuk bergerak dalam lingkup suatu 

jenis atau bidang pekerjaan pada berbagai taraf. 

Definisi yang lain mengenai informasi karier dikemukakan oleh Hartono 

(2010:112) sebagai berikut: informasi karier adalah berbagai keterangan, fakta 

dan ide mengenai karier yang disajikan dalam bentuk kuantitatif, kualitatif atau 

gabungan keduanya. Berbagai informasi karier mencakup informasi tentang 

kesuksesan kerja seseorang dalam berbagai bidang, macam-macam kerja, kondisi 

aktivitas kerja (aktivitas kerja yang memberikan pelayanan kepada manusia, 

aktivitas kerja yang menggunakan peralatan atau teknologi, dan aktivitas kerja 

yang berada diruang terbuka), kompensasi kerja seperti gaji, jaminan kesehatan 

dan hari tua atau pensiun, syarat pekerjaan yaitu kompetensi yang dimiliki, 

jenjang pendidikan, pengalaman kerja dan informasi berbagai perguruan tinggi 

yang terkait dengan jenis pekerjaan. 

Menurut Suherman (2013: 104), remaja sudah dapat berpikir secara 

abstrak dan logis untuk membuat rencana karirnya. Mereka sudah dapat 

menggunakan informasi yang ada untuk memprediksikan dampak dari 

pengambilan keputusan itu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling 

karir untuk remaja lebih mengutamakan tentang pemahaman dirinya dan 
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lingkungan sekitar dalam membuat dan menentukan rencana pilihan-pilihan 

karirnya. 

Nathan dan Hill (2012: 42) mengidentifikasi permasalahan 

ketidakmampuan dalam mengambil keputusan karir antara lain disebabkan oleh 

self esteem (tingkat kepuasan dengan diri sendiri) yang rendah serta self concept 

yang cenderung kurang, sehingga siswa atau remaja belum memiliki pemahaman 

yang memadai tentang diri yang meliputi pengetahuan kelemahan dan kelebihan 

yang dimiliki untuk siap dikembangkan. 

Teori konseling yang tepat sesuai persoalan diatas adalah Konseling Karir 

Super. Konseling karir merupakan aktifitas yang bertujuan terentaskannya 

kesanggupan individu untuk mewujudkan keputusan-keputusan karirnya Spokane 

(dalam Suranata, 2012:9). Dengan konseling karir siswa dapat menetapkan tujuan 

jabatan secara realistis dengan pertimbangan yang matang serta berupaya dalam 

mencapai dan mempertahankan kepuasan kerja. Konseling karir Super 

menekankan pada konsep diri manusia. Orang yang mempunyai konsep diri 

dengan baik, akan mampu mencari karir yang cocok dengan dirinya. Konseling 

karir Super mempunyai kelebihan dalm mengidentifikasi dimensi yang relevan 

dan tepat terhadap untuk remaja. Dimensi-dimensi tersebut berkaitan dengan 

sikap yang menentukan pilihan akhir pekerjaannya, kompetensi individu untuk 

memilih jenis informasi tentang keputusan karir masa depan, konsistensi individu 

dalam pilihan karir yang disukainya, kemajuan individu kearah pembentukan 

konsep diri, dan kemandirian dalam pengalaman kerja. 
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Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

layanan informasi karir adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik (klien) menerima dan memahami berbagai informasi 

(seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat digunakan untuk 

bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan peserta didik (klien), baik untuk 

keperluan kehidupannya sehari-hari sekarang maupun untuk perencanaan 

kehidupannya ke depan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, dari 

media lisan melalui perorangan, media tertulis dan grafis, melalui sumber formal 

dan informal, sampai dengan media elektronik melalui sumber teknologi tinggi 

(melalui media cetak maupun media elektronik, seperti buku, brosur, leaflet, 

majalah dan internet).  

2.2.1.2 Jenis-jenis Informasi Karir 

Macam-macam informasi yang menjadi isi layanan informasi karir 

bervariasi, tergantung pada kebutuhan peserta layanan (tergantung kebutuhan 

siswa). Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang 

pelayanan bimbingan dan konseling (Tohirin, 2007: 147)  

Winkel (2006:318) memberikan gambaran bahwa data dan fakta yang 

disajikan kepada siswa sebagai informasi biasanya dibedakan atas tiga tipe dasar, 

yaitu : 

a. Informasi tentang pendidikan sekolah yang mencakup semua data 

mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan prajabatan 

dari berbagai jenis, mulai dari semua persyaratan penerimaan sampai 

dengan bekal yang dimiliki pada waktu tamat. 
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b. Informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data mengenai 

jenis-jenis pekerjaan yang ada dimasyarakat, mengenai gradasi posisi 

dalam lingkup suatu jabatan, mengenai persyaratan tahap dan jenis 

pendidikan, mengenai sistem klasifikasi jabatan, dan mengenai prospek 

masa depan berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat akan/corak 

pekerjaan tertentu. 

c. Informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta pemahaman 

terhadap sesama manusia mencakup semua data dan fakta mengenai tahap-

tahap perkembangan serta lingkungan hidup fisik dan psikologis, bersama 

dengan hubungan timbal balik antara perkembangan kepribadian dan 

pergaulan sosial diberbagai lingkungan masyarakat. Informasi tentang 

proses perkembangan manusia muda serta pemahaman terhadap sesama 

manusia meliputi, pemahaman diri dan orang lain, pembinaan jalinan 

hubungan yang sehat dengan teman sebaya, pendidikan seks, fase-fase 

dalam kehidupan manusia dewasa, pemahaman dan penyesuaian diri 

terhadap kondisi dalam lingkungan keluarga dan perawatan kesehatan 

jasmani dan penampilan diri. 

Untuk tercapainya tujuan dari layanan informasi maka materi informasi 

sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan layanan informasi itu 

sendiri. Oleh karena itu maka materi layanan informasi yang akan dilakukan 

adalah  layanan informasi karir, karena layanan ini membantu menentukan pilihan 

yang akan mempengaruhi masa depan siswa. 
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2.2.1.3 Materi Layanan Informasi Karir 

Materi informasi yang diberikan kepada siswa hendaknya disesuaikan 

dengan kebutuhan dan permasalahan siswa, serta tujuan dari pelaksanaan layanan 

informasi tersebut.Materi yang dapat yang diangkat melalui layanan informasi 

karir, tentang: 

a. Tugas perkembangan masa remaja tentang kemampuan dan perkembangan 

karir 

b. Perkembangan karir dimasyarakat 

c. Sekolah menengah, kursus-kursus, beserta program pilihannya, baik baik 

umum maupun kejuruan dalam rangka rangka pengembangan karir 

d. Jenis tuntunan dan syarat-syarat jabatan yang dapat dimasuki tamatan 

SMA, seperti kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang harus 

dimiliki. 

e. Kemungkinan permasalahan yang muncul dalam pilihan pekerjaan atau 

karir dan tuntutan pendidikan yang lebih tinggi akibatnya. 

f. Pelaksanaan pelayanan bimbingan karir bagi para peserta didik. 

g. Syarat-syaratnya memasuki suatu jabatan, kondisi jabatan/karier serta 

prospeknya. 

h. Langkah-langkah yang perlu ditempuh guna menetapkan jabatan/karier. 

i. Memasuki perguruan tinggi yang sejalan dengan cita-cita karier. 

Pada penelitian ini penulis membatasi materi layanan informasi karier, 

yang diberikan kepada siswa memuat hal-hal sebagai berikut:  

a. Pemahaman diri meliputi bakat, minat, nilai-nilai, dsb.  
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b. Cita-cita yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.  

c. Informasi tentang pendidikan lanjutan atau studi lanjut, dengan mengenal 

macam-macam fakultas dan jurusan di Perguruan Tinggi.  

d. Informasi tentang dunia kerja (jenis-jenis pekerjaan).  

e. Informasi tentang persyaratan atau prosedur penerimaan 

2.2.1.4 Tujuan Layanan Informasi Karir 

Purwoko (2008: 52) mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai 

dalam layanan informasi karir adalah : 

a. Para siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang 

diperoleh terutama untuk kehidupannya, baik semasa masih sekolah 

maupun setelah menematkan sekolah. 

b. Para siswa mengetahui sumber-sumber informasi yang diperlukan. 

c. Para siswa dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana 

memperoleh informasi. 

d. Para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang ada 

dalam lingkungannya sesuai denganminat dan kemampuannya. 

Sedangkan menurut Hartono (2010: 111), informasi karier sangat berguna 

untuk memperoleh pemahaman karier, perencanaan karier, menentukan alternatif 

pilihan karier, dan melakukan evaluasi terhadap alternatif pilihan karier. 

a. Pemahaman karier (occupational knowledge) adalah derajat penguasaan 

siswa tentang dunia karier yang ditandai dengan pengenalan mendalam 

mengenai berbagai informasi karier. Artinya tingkat pemahaman karier 
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seorang siswa ditunjukkan oleh tingkat penguasanya terhadap berbagai 

informasi karier tersebut. 

b. Perencanaan karier (carrier planing) adalah suatu proses untuk menyusun 

dan melaksanakannya dalam upaya meraih suatu karier yang diinginkan. 

Kegiatan tersebut pada umumnya berisi berbagai aktivitas akademik yang 

sesuai dengan suatu karier. 

c. Alternatif pilihan karier (my option) adalah suatu daftar kemungkinan 

pilihan karier yang dibuat oleh siswa. Berdasarkan pemahaman diri dan 

pemahaman karier, siswa diharapkan mampu membuat daftar pilihan 

kariernya. 

d. Evaluasi alternatif pilihan karier. Alternatif pilihan karier yang dibuat oleh 

siswa perlu direvisi oleh siswa sendiri. Untuk melakukan evaluasi ini 

diperlukan berbagai informasi baik mengenai dunia kerja maupun 

mengenai nilai-nilai karier. Informasi ini diperlukan untuk membuat 

pertimbangan dalam membatasi alternatif pilihan karier. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan 

informasi karir adalah untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang 

data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang 

perkembangan pribadi-sosial, supaya mereka lebih mampu mengatur dan 

merencanakan kehidupannya sendiri 

2.2.1.5 Teknik Layanan Informasi Karir 

Layanan informasi diselenggarakan secara langsung dan terbuka dari 

konselor kepada pesertanya. Berbagai teknik dan media yang bervariasi dan luwes 
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dapat digunakan dalam forum dengan format klasikal dan kelompok. Layanan 

informasi dalam forum yang lebih luas dapat berbentuk pertemuan umum, 

pameran, melalui media siaran tertulis dan elektronik ataupun cara-cara 

penyampaian lainnya. 

Tohirin (2007: 149) mengemukakan beberapa teknik yang digunakan 

untuk layanan informasi karir, yaitu : 

a. Ceramah, tanya jawab dan diskusi. Melalui teknik ini, para peserta (siswa) 

mendengarkan atau menerima ceramah dan guru BK. Selanjutnya diikuti 

dengan tanya jawab, untuk pendalaman diikuti tanya jawab. 

b. Melalui media. Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui media 

tertentu seperti alat peraga, media tertulis, media gambar, poster, dan 

media elektronik lainnya. 

c. Acara khusus. Layanan informasi melalui cara ini dilakukan dengan acara 

khusus di sekolah.  

d. Nara sumber. Layanan informasi diberikan kepada siswa dengan 

mengundang nara sumber. 

Penyampaian layanan informasi dengan media, menurut Prayitno 

(2012:57) bisa menggunakan media pembantu berupa alat peraga, media tulis, dan 

grafis serta perangkat dan program elektronik. Namun, belum semua guru bisa 

menggunakan media dalam penyampaian layanan informasinya. Untuk acara 

khusus seperti yang dimaksudkan oleh Prayitno (2012:59) diperlukan waktu 

khusus yang tidak mudah dipenuhi, karena terbentur dengan jam kegiatan yang 

lain atau kendala kerjasama dengan pihak/instansi luar. 
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Dalam pelaksanaan bimbingan karir berbantuan multimedia interaktif 

harus memperhatikan: 

1) Kode etik penggunaan teknologi informasi yaitu walaupun teknologi 

mempermudah dan membantu proses pelayanan, tetapi tidak dalam posisi 

sebagai penentu keputusan, seyogyanya hanya sebagai media eksplorasi yang 

memberikan alternatif-alternatif baru pilihan karir yang bisa dipilih dan 

memperkaya wawasan siswa pengguna layanan. 

2) Menggunakan multimedia interaktif dengan bijak dengan tetap mengindahkan 

batasan-batasan dalam menggunakan multimedia interaktif sehingga tidak 

terjerumus pada dampak negatif penggunaan multimedia interaktif yang 

berdampak pada menurunnya kualitas layanan bimbingan karir. 

Prinsip ini harus diperhatikan oleh konselor, karena sangat mempengaruhi 

kualitas layanan serta pencapaian hasil sesuai dengan tujuan pelayanan bimbingan 

karir yang diberikan. Penggunaan multimedia interaktif secara bijak juga akan 

mempengaruhi bagaimana nantinya kemandirian siswa dalam menentukan pilihan 

kair secara matang. 

2.2.2 Multimedia Interaktif 

2.2.2.1 PengertianMultimedia Interaktif 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan berbagai 

macam produk teknologi untuk membantu mengoptimalkan pencapaian tujuan 

manusia.Salah satu produk teknologi yang saat ini menjadi penciri maju atau 

tidaknya peradaban manusia adalah munculnya multimedia (audio dan visual) 

dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Nursalim (2013: 19), multimedia 
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merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan 

belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Contohnya suatu modul belajar 

yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio, dan bahan audiovisual.  

Dahulu produk multimedia hanya berupa compact disk yang hanya bisa 

dinikmati dengan video player. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi saat 

ini, komputer justru menjadi titik tolak yang sentral dalam pengembangan 

berbagai produk multimedia di berbagai bidang kehidupan termasuk dunia 

pendidikan. Berkembangnya berbagai perangkat baik lunak maupun keras 

mutakhir telah melahirkan berbagai macam alat dan program yang memudahkan 

manusia untuk berinteraksi satu sama lain serta dengan kemasan yang lebih 

menarik. 

Istilah multimedia dapat diartikan dalam berbagai perspektif. Perspektif 

pertama yaitu konsep multimedia offline yang mengartikan multimedia sebagai 

sebuah presentasi langsung saat sekelompok orang duduk dalam sebuah ruangan 

sambil memandang gambar-gambar yang disajikan dalam satu atau lebih layar 

lebar dan mendengar musik atau suara lain yang disampaikan oleh pembicara. 

Sedangkan dalam perspektif online multimedia interaktif berarti manusia yang 

sedang mengamati server atau berinteraksi langsung dengan internet dan 

menerima presentasi yang terdiri atas teks on-screen, grafik dan animasi on-

screen dan speaker yang datang dari speaker komputer (Mayer, 2009: 3). Dalam 

kedua perspektif tersebut ada kesamaaan dalam hal adanya presentasi baik yang 

ditunjukkan secara langsung melalui pengamatan layar lebar dalam sebuah 

ruangan maupun melalui interaksi secara online melalui media internet. Dalam 
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proses teresebut observer mengamati berbagai materi baik berupa data tekstual 

maupun grafis dan animasi yang disajikan oleh pemateri, sehingga memperoleh 

informasi baru yang dapat meningkatkan wawasan manusia. 

Menurut Hofsteter (Rusman, dkk, 2011: 296) multimedia adalah 

pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks dan grafis, 

audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool 

yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi dan 

berkomunikasi. Multimedia sebagai media presentasi dengan menggunakan teks, 

audio dan visual sekaligus. Program dan perangkat multimedia digunakan untuk 

menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoretis, digunakan dalam pembelajaran 

klasikal dengan group atau kelompok mencapai 50 orang. 

Mempertegas berbagai pendapat ahli di atas Smaldino, Lothwer dan 

Russell (2011: 162) mendefinisikan multimedia sebagai perangkat lunak 

komputer yang dirancang untuk menghasilkan dan menampilkan berbagai 

informasi melalui teks, audio dan tampilan grafis baik berupa gambar maupun 

animasi dan video sekaligus dalam sebuah interaksi manusia dengan komputer. 

Merujuk pada pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa piranti lunak 

komputer (software) merupakan bagian penting dalam pengembangan multimedia 

untuk berbagai kepentingan termasuk pembelajaran. 

Dalam media interaktif, siswa tidak hanya memperhatikan media atau 

objek saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti layanan 

bimbingan dan konseling. Sedikitnya ada dua macam interaksi. Interaksi yang 

pertama ialah yang menunjukkan siswa berinteraksi dengan sebuah program. 
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Bentuk interaksi yang kedua ialah mengatur interaksi antara siswa secara teratur 

(Nursalim, 2013: 21). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan media 

presentasi menggunakan perangkat lunak komputer yang dapat menampilkan dan 

menghasilkan gambar, grafis, animasi dan suara sekaligus yang memungkinkan 

manusia berinteraksi secara langsung maupun tidak langsunguntuk mengamati 

dan memperoleh berbagai informasi yang berguna. Dalam hal ini beberapa hal 

yang terkait langsung dengan pemanfaatan multimedia adalah adanya komputer 

atau perangkat keras lain berupa gadget, perangkat lunak pemrograman dan 

manusia baik sebagai pengguna maupun sebagai fasilitator. 

2.2.2.2 Prinsip-prinsip Interaktifitas Penggunaan Multimedia dalam Belajar 

Penggunaan perangkat multimedia dalam proses bimbingan dan konseling 

tentu tidak berbeda dengan penggunaan multimedia dalam proses belajar. 

Program bimbingan karir berbantuan multimedia disusun sebagai alat bantu 

pelayanan kepada siswa. Oleh karena itu, program ini didesain dengan model 

berpusat ke manusia. Mayer (2009: 15) menjelaskan bahwa pendekatan berpusat 

ke manusia harus merupakan: 

“pendekatan yang sangat mempertimbangkan aspek-aspek dalam diri manusia 

dalam penggunaan teknologi. Orientasi koginitif, sosial dan psikologis menjadi 

pertimbangan utama dalam presentasi materi yang cocok dan sesuai dengan 

kebutuhan manusia tersebut. Fokus utama pendekatan ini adalah menggunakan 

teknologi multimedia sebagai alat bantu terhadap pengembangan kognisi manusia. 

Fitur-fitur dalam program disusun dengan mempertimbangkan sistem pemrosesan 

informasi dalam otak manusia.” 
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Manusia adalah aktor utama dalam penggunaan multimedia, oleh karena 

itu dalam pengembangan aplikasi atau program multimedia harus 

mempertimbangkan pula aspek lingkungan psikososial  manusia itu sendiri. 

Santoso (2012: 38) menjelaskan bahwa, “Lingkungan psikososial yang dimaksud 

adalah adanya gejala psikologis dan dampak interaksi sosial manusia yang turut 

mempengaruhi proses interaksi manusia dengan komputer....” 

Mendasar pada penjelasan tersebut pengembangan multimedia interaktif 

sebagai alat bantu dalam layanan bimbingan karir harus mempertimbangkan aspek 

psikologis dalam diri individu berupa bakat dan minat serta kemampuan yang 

dimliki, aspek lingkungan sosial manusia dalam hal ini siswa sebagai pengguna 

dan terutama yang berkaitan dengan hubungan siwa dengan keluarga maupun 

hubungan siswa dengan sebayanya. Selain itu, yang patut dipertimbangkan juga 

adalah bagaimana kondisi lingkungan sosial dimana produk ini akan digunakan. 

2.2.2.3 Produk Multimedia 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, program 

penyusun aplikasi multimedia menjadi sangat beragam.Keragaman produk 

multimedia interaktif dapat dipilih sesuai dengan tujuan penggunaan dari para 

pengembang program. Saat ini, program multimedia yang sering digunakan dalam 

kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling sehari-hari adalah microsoft 

powerpoint. Untuk keperluan tertentu, aplikasi berbasis android saat ini juga 

mulai dilirik karena dapat menghasilkan berbagai fitur menarik dalam 

penggunaanya. 
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Aplikasi Macromedia Android merupakan sebuah aplikasi yang sangat 

terkenal dalam hal komputer grafis. Dengan menggunakan perangkat lunak ini 

kita dapat membangun dan membuat berbagai macam hal yang berhubungan 

dengan komputer grafis, seperti presentasi, multimedia, CD interaktif, animasi 

(animasi pada halaman web, film kartun, iklan, dan sebagainya), slide show foto, 

dan masih banyak lainnya. 

Dengan menggunakan Macromedia Android, saat membuat animasi, 

seperti perpindahan (move), perubahan ukuran (scale), perubahan bentuk 

(transform), perputaran (rotate), kita cukup membuat frame awal dan akhirnya 

saja tanpa harus membuat frame di antara atau di tengahnya, karena perangkat 

lunak ini secara otomatis akan meng-generate-nya. Kelebihan lainnya adalah 

gambar ataupun animasi yang dihasilkan dari perangkat lunak ini adalah berupa 

vektor, sehingga gambar yang dihasilkan sangat halus bahkan saat diperbesar 

(zoom) sekalipun. 

Adobe Android merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh 

Adobe dan program aplikasi standar authoringtool professional yang digunakan 

untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan 

pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Android didesain dengan 

kemampuan untuk membuat animasi dua dimensi yang handal dan ringan 

sehingga android banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek 

animasi pada website, CD Interaktif dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga 

dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi 

pada situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-
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card, screen saver dan pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Dalam Android, 

terdapat teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action script, filter, custom 

easing dan dapat memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback FLV. 

Keunggulan yang dimiliki oleh Android ini adalah ia mampu diberikan sedikit 

kode pemrograman baik yang berjalan sendiri untuk mengatur animasi yang ada 

di dalamnya atau digunakan untuk berkomunikasi dengan program lain seperti 

HTML, PHP, dan Database dengan pendekatan XML, dapat dikolaborasikan 

dengan web, karena mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file 

outputnya. 

Dalam dunia pendidikan, produk berbasis android biasanya berupa CD 

pembelajaran interaktif yang memungkinkan para pengguna berinteraksi secara 

langsung dengan materi pembelajaran dalam bentuk digital. Selain itu, uji 

kompetensi melalui kuis interaktif juga dapat dihasilkan melalui program ini. 

2.2.3 Penyelenggaraan Layanan Informasi Karir Berbantuan Multimedia 

Interaktif  

Bimbingan karir berbantuan multimedia interaktif terinspirasi dari 

pelayanan bimbingan karir berbantuan komputer (computer assisted career 

guidance) yang menggunakan media komputer sabagai alat bantu untuk 

membantu siswa. Bimbingan karir berbasis ICT pada hakekatnya adalah upaya 

bimbingan karir dengan mnggunakan media-media berteknologi seperti halnya 

komputer. Dalam hal ini komputer digunakan sebagai alat bantu dalam 

memfasilitasi siswa mencapai tujuan karir yang diinginkan. Bimbingan karir 

berbantuan komputer sendiri diartikan sebagai sebuah layanan bimbingan karir 
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dengan menggunakan media kompter sebagai implementasi pemanfaatan ICT 

untuk mempermudah, memperlancar dan meingkatkan pencapaian tujuan layanan 

bimbingan karir (Hartono, 2010: 35). Teori ini didasari oleh pendapat Zunker 

(2006) yang menyatakan bahwa bimbingan karir berbantuan komputer merupakan 

komponen utama dalam proses pelayanan bimbingan karir. Selain itu program 

semacam ini memang harus dirancang untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pengambilan keputusan karir. 

Dengan fungsi semacam ini komputer dapat mengolah data untuk 

kemudian diubah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.Dan 

informasi ini dapat digunakan sebagai sumber dalam kegiatan layanan informasi 

karir.Konsep seperti inilah yang diharapkan dapat membantu siswa dan konselor 

dalam memahami diri serta informasi karir untuk menentukan pilihan karir siswa. 

Osborn, Peterson, Sampson dan Reardon (Osborn dkk, 2003: 356) 

menyatakan bahwa bimbingan karir berbasis ICT akan membantu siswa untuk 

mencapai kesadaran karir, melakukan eksplorasi karir, memecahkan masalah 

karir, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam pengambilan 

keputusan karir. 

Dengan menggabungkan konsep tentang layanan informasi karir dan 

multimedia interaktif maka dapat disimpulkan bahwa layanan informasi 

berbantuan multimedia interaktif adalah suatu proses bantuan, layanan, 

pendekatan terhadap siswa agar dapat mengenal dan memahami dirinya, 

mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk 

kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan 
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secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya itu sehingga 

mampu mewujudkan dirinya secara bermakna dengan menggunakan alat bantu 

media presentasi dengan menggunakan teks, audio dan visual sekaligus. 

2.3 Kerangka Berpikir  

Kondisi siswa saat ini sebenarnya sudah memiliki minat untuk menyusun 

karirnya di masa depan, namun siswa belum memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai studi lanjut dan peluang kerja untuk mencapai cita-citanya, hal ini 

disebabkan karena kurangnya informasi mengenai studi lanjut berikutnya. Hal ini 

berdampak pada siswa tidak mampu mengambil keputusan karir yang tepat untuk 

masa depan karirnya. 

Melalui guru bimbingan konseling sebagai konselor dapat mengarahkan 

dan membimbing siswa dalam menentukan arah karir yang sesuai dengan bakat, 

minat siswa.Oleh karena itu, konselor berperan memberikan pelayanan konseling 

kepada siswa dalam menentukan arah pilihan karir siswa.Pelayanan yang 

diberikan berupa pemberian informasi tentang arah pilihan karier yang sesuai 

dengan kemampuan, bakat dan minat peserta didik. Layanan informasi yang 

digunakan adalah dengan menggunakan metode ceramah, karena siswa lebih 

mudah memahami informasi dengan media bantu powerpoint, tetapi bila 

disampaikan secara terus menerus menjadi kurang efektif dan kurang menarik. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan strategi dan kreativitas 

konselor yang memadai. Multimedia interaktif merupakan salah satu inovasi yang 

dapat digunakan dalam menyampaikan materi layanan informasi. Penggunaan 

multimedia interaktif dapat membangkitkan motivasi dan rasa ingin tahu yang 



55 
 

besar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa, sehingga 

memiliki keterampilan menentukan pilihan karir yang baik, dan siswa mampu 

menentukan pilihan karir yang tepat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Kondisi ini meningkatkan kebutuhan layanan informasi karir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil beberapa simpulan sebagai 

berikut : 

5.1.1 Model layanan informasi yang digunakan saat ini adalah dengan 

menggunakan metode ceramah dengan media bantu yang sering digunakan adalah 

powerpoint, tetapi ketika disampaikan secara terus menerus kan menjadi kurang 

efektif dan kurang menarik. 

5.1.2 Model layanan informasi karir berbantuan multimedia interaktif yang 

disusun sudah layak untuk diimplementasikan dalam proses kegiatan bimbingan 

konseling sebagai upaya untuk meningkatkan kebutuhan layanan informasi karir 

siswa SMA Negeri 1 Kudus. 

5.1.3 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan layanan informasi berbantuan multimedia interaktif dengan 

menggunakan android untuk dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang terdapat didalamnya mampu meningkatkan kebutuhan layanan 

informasi karir siswa kelas X SMA Negeri 1 Kudus.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, saran yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan 

layanan informasi karir berbantuan multimedia interaktif dengan baik dan 

berkoordinasi dengan personil sekolah, baik dengan guru mata pelajaran, wali 

kelas, guru bidang kesiswaan, orang tua siswa, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan dukungan sistem sehingga layanan dapat tercapai secara maksimal.  

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini secara konseptual berkontribusi sebagai perluasan 

khazanah keilmuan tentang konsep dan praktik bimbingan dan konseling yang 

tepat bagi perjalanan pendidikan siswa, maka bagi peneliti selanjutnya bisa 

mengkaji ulang penelitian ini pada pokok bahasan yang berbeda sesuai kebutuhan 

siswa. 



104 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abubakar, S.R. (2011). Pelaksanaan Bimbingan Karir Bagi Siswa SMA Sebagai 

Persiapan Awal Memasuki Dunia Kerja. SELAMI IPS. 34(1) Tahun XVI 

Desember. ISSN 1410-2323. H. 137-144. 

Almerab, M. (2017). The phenomenon of students’ violence at Hail University: 

Prevalence, causes and suggested solutions from the students’ perspective. 

International Journal of Psychology and Counselling. 9(6), September. 

ISSN 2141-2499. H. 34-41. 

Amanullah, M. dan Firdos, S. (2018). Counselling Psychology: Concept, trend 

and medical setting. International Journal of Psychology and Counselling. 

10(3), , Marc. ISSN 2141-2499. H. 22-28. 

Anagbogu, M. A., Nwokolo, C.N., Anyamene, A. N., Anyachebelu, F. E. dan 

Umezulike, R.Q. (2013). Professional challenges to counselling practice in 

primary schools in Anambra State, Nigeria: The way forward. 

International Journal of Psychology and Counselling.  5(5), July. H.97-

103. 

Anisah, L. (2015). Model Layanan Informasi Karir dengan Teknik Field Trip 

Untuk Meningkatkan Perencanaan Karir Siswa SMK di Kabupaten 

Demak. Jurnal Konseling Gusjigang. 1(1) ISSN. 2460-1187.H.1-10. 

Archer, S. dan Yates, Y. (2017). Understanding potential career changers’ 

experience of career confidence following a positive psychology based 

coaching programme. Coaching: An International Journal of Theory, 

Research and Practice. 10(1) H.157-175 

Arthur, N. Dan Popadiuk, N. (2013). International Students’ Views of 

Relationship Influences on Career Transitions. Journal of Educational and 

Social Research. 3(7) October.  MCSER Publishing, Rome-Italy. H. 273-

282. 

As’ad, Fitrah, Y. dan  Suratno. (2013). Pengembangan Media Pembelajaran Untuk 

Mata Pelajaran Kewirausahaan di SMK dengan Menggunakan Aplikasi 

Macromedia Flash. Tekno-Pedagogi.3(1). Maret. ISSN 2088-205X. H. 69-

86. 

Asyhar, Rayandra. (2012). Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. 

Jakarta: Referensi Jakarta 

Atmaja, T.T. (2014). Upaya Meningkatkan Perencanaan Karir Siswa Melalui 

Bimbingan Karir dengan Penggunaan Media Modul. Psikopedagogia.  

3(2) ISSN: 2301-6167. H. 58-68. 



105 
 

Benjamin, A. (2010). Democratic Learning in U.S Career Education. Brunswick : 

University of New Brunswick. 

Cannon, J G. (2011). Professional Development Needs of Idaho Technology 

Teachers: Teaching and Learning. Idaho : University of Idaho 

Cogoi, C. and Liso, D.L, (2008).  E-Guidance & Virtual career development. 

Journal of Career Development.1(1).H.1-10 

Crockett, S.A. (2011). Understanding and Responding to the Career Counseling 

Needs of International College Students on U.S. Campuses. Journal of 

College Counseling. 23 Desember. H. 1-5 

Cui, D., Arthur, N. Dan Domene, J.F. (2017). Accompanying Partners of 

International Students: Reflections on Three Issues. Canadian Journal of 

Higher Education. 47(1). H.171 - 190 

Defriyanto, dan Purnamasari, N. (2016). Pelaksanaan Layanan Bimbingan 

Konseling Karir dalam Meningkatkan Minat Siswa dalam Melanjutkan 

Studi Kelas XII di SMA Yadika Natar. Konseli: Jurnal Bimbingan dan 

Konseling. 03(2). p-ISSN: 2089-9955 e-ISSN: 2355-8539. H. 271-285. 

Depdiknas. (2008). Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan 

Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Dunn. L, 2013. Teaching in higher education: can social media enhance the 

learning experience? In: 6th Annual University of Glasgow Learning and 

Teaching Conference,1(1). H.1 

Dyanti, M.S.  dan Nursalim, M. (2015). Pengembangan Software Anti Narkoba 

Dalam Layanan Informasi Untuk Remaja. Jurnal Psikologi. 3(1). 

Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.H.1-6 

Eristi, S,D. and Belet, S,D. (2010). Teachers’ and Students’ Opinions about the 

Interactive Instructional Environment Designed for Bilingual Turkish 

Primary School Students in Norway.Turkish Online Journal of Qualitative 

Inquiry,1(1). H.30-48 

Irwan, Gustientiedina, Sunarti, dan Desnelita, Y. (2017). Perancangan Software 

Bimbingan Dan Pengembangan Karir Siswa Dalam Pengambilan 

Keputusan Dan Konsultasi. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu 

Komputer (JTIIK). 4(4). Desember. H. 237-243 

Falentini, F.Y. Taufik, dan Mudjiran. (2013). Usaha yang Dilakukan Siswa dalam 

Menentukan Arah Pilihan Karir dan Hambatan-Hambatan yang Ditemui. 

(Studi Deskriptif terhadap Siswa SMA N 3 Payakumbuh). Konselor. 

Jurnal Ilmiah Konseling. 2(1). Januari.  H. 310-316. 



106 
 

Fasha, F.; Sinring, A. dan Aryani, F. (2015). Pengembangan Model E-Career 

Untuk Meningkatkan Keputusan Karir Siswa SMA Negeri 3 Makassar. 

Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling. 1(2). Desember.  p-ISSN: 2443-

2202 e-ISSN: 2477-2518. H.170-179 

Fatmawati, A. (2015). Pengembangan Media Blog Sebagai Sarana Informasi 

untuk Meningkatkan Kemampuan Perencanaan Karir di SMAN 1 

Bulukumba. Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling. 1(2). Desember.  

p-ISSN: 2443-2202 e-ISSN: 2477-2518. H.163-169. 

Febry Yani Falentini, Tufik dan Mudjiran. 2013. Usaha yang Dilakukan Siswa 

dalam Menentukan Arah Pilihan Karir dan Hambatan-Hambatan yang 

Ditemui. JurnalPendidikan. Padang: Universitas Negeri Padang.H.1-8 

Ferguson. (2007). Encyclopedia of Career and Vocational Guidance. New York: 

Ferguson Corp. 

Galeon, G. (2015). The work concern of the faculty at midlife : A 

Phenomenological Case study. International Journal of Psychology and 

Counselling. 7(3), April. ISSN 2141-2499. H. 54-63. 

Gladding, S.T. (2012). Konseling Sebuah Profesi yang Menyeluruh. Jakarta: PT. 

Indeks. 

Gordon, D.B. (2008). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Bagian I: 

Pengantar. Alih Bahasa: Andreas S. Adiwardana. Jakarta. PT. Pustaka 

Binawan Pressindo. 

Gough, J. (2017). Educating career guidance practitioners in the twenty-first 

century. British Journal of Guidance & Counselling. 45(1).H. 199-207. 

Gumilang, A. (2014).  Teori Pengambilan Keputusan Karir (Decision – Making) 

Serta Pendekatan Sosiologis Dan Ekonomis. www.academia.edu 

Gunawan, D. (2012). Model Bimbingan Pengembangan Karir. Jurnal Penelitian 

Pendidikan. 13(2). Oktober. ISSN 1412-565X.H.1-12. 

Hadiarni, I. (2009). Konseling Karir. Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar Press. 

Hartono, G.F.(2007). Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan. Jakarta: 

Badan Penjamin Mutu Akademik Universitas Indonesia. 

Hartono. (2010). Bimbingan Karier Berbantuan Komputer Untuk Siswa SMA. 

Surabaya: UNIPA University Press. 

Hohenshill, H. T. 2000. High Tech Counseling. Journal of Counseling and 

Development.78 (3). H.365-368 



107 
 

Hughes, D. (2017). Careers work in England’s schools: politics, practices and 

prospects. British Journal of Guidance & Counselling. 45(1).H. 427-440. 

Hurlock, E.B. (2006). Psikologi Perkembangan. Jakarta. PT Gramedia 

Irwan, Gustientiedina, Sunarti, dan Desnelita, Y. (2017). Perancangan Software 

Bimbingan Dan Pengembangan Karir Siswa Dalam Pengambilan 

Keputusan Dan Konsultasi. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu 

Komputer (JTIIK).  4(4), Desember. p-ISSN: 2355-7699.  e-ISSN: 2528-

6579. H. 237-243. 

Ishii, H., Olguin, D.L. dan Keim, J. (2009). Career Assessment With International 

Students: International Student Card Sort (ISCS). Compeling counseling 

interventions. VISTAS. American Counseling Association Annual 

Conference and Exposition, March 19-23, Charlotte, North Carolina.               

H. 1-10. 

Ismadi. 2012. Pengembangan Layanan Informasi Karier dengan Teknik e-

Learning untuk Memantapkan Arah Pilih Karier Siswa Kelas X SMA 

Negeri 1 Ponorogo Tahun 2011/2012.Tesis. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang. 

Istiqomah, N. (2016).  Peran Konselor dalam Mengembangkan Karier Siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Melalui Kewrirausahaan sebagai 

Modal di Era Mea. Seminar ASEAN 2nd Psychology and Humanity. 

Psikologi Forum UMM. 16-20 Februari.   

Johnson, M. (2016) The University of Minnesota Career Development Network. 

Impact of Education Abroad on Career Development. American Institute 

For Foreign Study. H.21-22. 

Kirwan, J. (2017). Introduction to career counselling and coaching. Coaching: An 

International Journal of Theory, Research and Practice. 10(1). H.94-98. 

Kounenou, K. (2014).  Career indecisiveness and personality in Greek High 

school students. International Journal of Psychology and Counselling.  

6(1). January. H.1-9. 

Kristanto, D.A. (2016),  Efektivitas Layanan Bimbingan Karir Dengan Teknik 

Diskusi Kelompok Untuk Meningkatkan Perencanaan Pengembangan 

Karir Siswa Kelas X SMKN 2 Kediri Tahun Ajaran 2015/2016. Artikel. 

Universitas Nusantara PGRI Kediri.  FKIP – Bimbingan dan Konseling. 

H.1-9. 

 

 



108 
 

Kusumawati, E. (2017). Pengaruh Layanan Informasi Melalui Konseling 

Kelompok Terhadap Kematangan Vokasional pada Siswa Kelas XII SMK 

Warga Surakarta. Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha, 4(1) Januari. ISSN 

2356 – 3443. H. 110-126. 

Lee, S.K. (2016).  Seeking Best Practices for Career Services to International 

Students. International Student and Scholar Services. Regents of the 

University of Minnesota  H.1-19. 

Leksana, D.M. (2015). Pengembangan Modul Bimbingan Karir Berbasis 

Multimedia Interaktif  Untuk Meningkatkan Kematangan Karir Siswa. 
AKADEMIKA, 9(2). Desember. H.290-298. 

Lestari, I. (2017). Meningkatkan Kematangan Karir Remaja Melalui Bimbingan 

Karir Berbasis Life Skills. Jurnal Konseling GUSJIGANG. 3(1). (Januari-

Juni) Print ISSBN 2460-1187, Online ISSBN 2503-281X H. 17-17. 

Lin, Y.,  Chiu, Y.H.C.; Lai, P.H.  dan Chen, Y.H. (2016). Student volunteers’ 

perspectives on roles/functions of university counseling centers in Taiwan. 

International Journal of Psychology and Counselling. 8(10). December. 

ISSN 2141-2499. H. 109-116. 

Madcoms. (2007). Mahir Dalam 7 Hari Adobe Flash CS4. Yogyakarta: Andi 

Offset. 

________. (2011). Kupas Tuntas Adobe Flash Profesional CS5. Yogyakarta: Andi 

Offset 

Magendra, L. dan Soedarmadji, B. (2015). Pengaruh Penggunaan Strategi Modeling 

Simbolik Dalam Bimbingan Kelompok Terhadap Pemahaman Karier Siswa 

Kelas X SMK. Al-Islah Surabaya. Helper. Jurnal Bimbingan dan Konseling 

FKIP Unipa Surabaya. H.71-78. 

Mayer, R.E. (2009). Multimedia Learning: Prinsip-Prinsip dan Aplikasi. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Moleong, L.J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya. 

Mugiarso, H. (2009). Bimbingan dan Konseling. Semarang: UPT MKK UNNES  

Murdiyanto,A.;  Purwanta, E. dan Kamaruddin. (2017).  Pengembangan Layanan 

Informasi Karier Berbasis Media Blog untuk Meningkatkan Eksplorasi 

Karier Siswa di SMP Kota Magelang.  Jurnal Bimbingan Konseling 

Indonesia.  2(2) September.  p-ISSN: 2477-5916 e-ISSN: 2477-8370. 

H.40-46. 

Muttaqin, R.; Wagimin dan Tadjri, I. (2017). Keefektifan Layanan Informasi 

Karier Berbantuan Video Interaktif dan Live Modeling untuk 



109 
 

Meningkatkan Pemahaman Karier Siswa SMP. Jurnal Bimbingan 

Konseling. 6 (2).  p-ISSN 2252-6889. e-ISSN 2502-4450. H.174-179. 

Narulsa, M.M., Fitri, S., dan Badrujaman, A. (2015). Pengembangan Program 

Layanan Bimbingan Klasikal Aspek Wawasan dan Karir Berbasis Internet 

untuk Siswa SMK. Bimbingan dan Konseling FIP UNJ. Jember. H. 80-85. 

Nathan, R. dan L. Hill. (2012). Career Counseling. London: Sage Publications 

Ltd. 

Nilsson, P.A., dan Ripmeester, N. (2016). International Student Expectations: 

Career Opportunities and Employability. Journal of International 

Students. 6(2). ISSN: 2166-3750. H. 614-631. 

Nolthing, W. (2016). Pathways to International Careers: How We Can Support 

Students’ Aspirations. Impact of Education Abroad on Career 

Development. American Institute For Foreign Study. H.18-20. 

Nugroho, P.W.,  Tadjri,I. dan  Sutarno. (2014). Pengembangan Layanan Informasi 

Belajar Berbantuan Multimedia Untuk Meningkatkan Kebiasaan Belajar 

Siswa. Jurnal Bimbingan Konseling. 3(1). ISSN 2252-6889. H. 9-15. 

Nurbaity, Rizki, Y.;  Nadia, Tawakal, I. dan  Rizky, M. (2017). Pengembangan 

Dumatari Sebagai Media Bimbingan Karier. Proceeding Seminar Dan 

Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam 

Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI, 4-6 

Agustus, Malang, Jawa Timur, Indonesia . H.179-189. 

Nursalim, M. dan Suradi, S.A. (2002). Layanan Bimbingan dan Konseling. 

Surabaya: Unipress 

Nursalim, M. (2013). Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling, Jakarta: 

Akademia Permata 

Osborn, D.S, and Peterson, G.W. 2003. Client Anticipatons About Computer-

Assisted Career Guidance System Outcomes. The Career Development 

Quartely,.51(4) H. 356-367 

Palomba, E. (2007). ICT for Counseling and Careers Guidance Services.Research, 

Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education. Leece: 

Università del Salento. 

Partino. H.R. (2006). Kematangan Karir Siswa SMA. Psokologika. No. 21. Tahun 

XI. Universitas Cendrawasih. H.37-50. 

Peng, H.H.,  Johanson, R.E. dan Chang, M.H. (2012) Career indecision and state 

anxiety of returned international Chinese undergraduate students in 



110 
 

Taiwan. International Journal of Psychology and Counselling. 4(9), 

October. H. 106 – 114. 

Pranowo, G. (2011). Kreasi Animasi Interaktif dengan Action Script 3.0 pada 

Flash CS5 Yogyakarta: Andi Offset 

Prasetiawan, H. (2017). Media dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. The 5th 

Urecol Proceeding. 18 February. UAD, Yogyakarta. ISBN. 978-979-3812-

42-7. H.1529-1536. 

Prasetyaningrum, T. (2008). M-NINGBK: Aplikasi Bimbingan Karier Untuk 

Siswa SMP Dengan Ponsel. Seminar Nasional Informatika 2008 

(semnasIF 2008) ISSN: 1979-2328. UPN ”Veteran” Yogyakarta, 24 

Mei.H.264-270. 

 

Prayitno dan Erman, A. (2004). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: 

PT Rineka Cipta 

Prayitno. (2004). Layanan Bimbingan dan Konseling. Padang: Universitas Negeri 

Padang  

_______. (2012). Seri Panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling, 

Padang: Universitas Negeri Padang 

Priyanto, W. (2016). Penerapan Multimedia Interaktif Berbasis Inkuiri 

Terbimbing dalam Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. 

Mimbar Sekolah Dasar, 3(2).  p-ISSN 2355-5343. e-ISSN 2502-4795. H. 

120-135. 

Purwanto, E.; Khasanah, E. dan Tadjri, I. (2017). Pengembangan Model 

Bimbingan Kelompok Berbasis Life Skills dalam Pengambilan Keputusan 

Karir. Jurnal Bimbingan Konseling. 6(2).  p-ISSN 2252-6889. e-ISSN 

2502-4450. H.141-146 

Purwoko, B. (2008). Organisasi dan Managemen Bimbingan Konseling. 

Surabaya: Unesa University Press. 

Redekopp, D.E. (2017). Irrational career decision-making: connecting behavioural 

economics and career development. British Journal of Guidance & 

Counselling. 45(1).H. 441-450 

Rifa`i, A. 2013. Pengembangan Program Pengolahan dan Penyajian Data Berbasis 

Komputer untuk Meningkatkan Pemahaman Diri Siswa (Studi pada 

Konselor SMA 1 Kudus dan SMA 1 Bae Kudus). Tesis (tidak diterbitkan). 

Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Robertson, P.J. (2017).  Positive psychology and career development. British 

Journal of Guidance & Counselling. 46(1).H. 241-254 



111 
 

Rusman, (2011). Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: 

Mengembangkan Profesionalitas Guru. Bandung: Rajawali Pers. 

Santoso, I. (2012). Interaksi Manusia dan Komputer. Yogyakarta: Andi Press. 

Setyawan, I., dan  Wibowo. M.E. (2016). Pengembangan Model Layanan 

Informasi Karir Berbantuan Web tentang Studi Lanjut ke Perguruan 

Tinggi. Jurnal Bimbingan Konseling. 5(1). p-ISSN 2252-6889. e-ISSN 

2502-4450. H.29-36 

Sharf, R.S. (2002). Applying Career Development Theory to Counseling. 

California: Brooks and Cole Publishing. 

Smaldino, S.E., D.L. Lothwer., J.D. Russell. (2011). Instructional Technology and 

Media for Learning Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar. 

Jakarta: Prenanda Media Grup. 

Sohibun, Ade, F.Y. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual 

Class Berbantuan Google Drive. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu 

Tarbiyah. 02(2). Desember.  p-ISSN: 2301-7562.  e-ISSN: 2579-7964  

H.121-129. 

Stephens, S.L., Uesi, J. Dan Doherty, J. (2015). Chinese returnees’ conceptions of 

positive career outcomes after graduating from Australian universities – 

quantitative findings. Australian Journal of Career Development, 24(2) H. 

120–129. 

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Suherman, U. (2013). Bimbingan dan Konseling Karir: Sepanjang Rentang 

Kehidupan. Bandung: Rizqi Press. 

Sukardi, D.K. (2010). Psikologi Pemilihan Karier Edisi Revisi. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Sukmadinata, N.S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sultana, R.G. (2017). Career guidance in multicultural societies: identity, alterity, 

epiphanies and pitfalls. British Journal of Guidance & Counselling. 

45(1).H. 451-462. 

Sumarwiyah, dan Zamroni, E. (2015). Pemanfaatan Tekonologi Informasi (TI) 

Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Sebagai Representasi 

Berkembangnya Budaya Profesional Konselor dalam Melayani Siswa. 

Jurnal Bimbingan Konseling. Universitas Muria Kudus. 2(1). ISSN : 2477-

6300. H.1-14. 



112 
 

Suranata, K. (2012). Modul Bimbingan Konseling Karir. Bimbingan Konseling. 

Undiksha. 

Syanti, M.S., dan Nursalim, M. (2015). Pengembangan Software Anti Narkoba 

Dalam Layanan Informasi Untuk Remaja. Surabaya: Universitas Negeri 

Surabaya. 

Tohirin, (2007). Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. 

Urban, E.L. dan Palmer. L.B. (2014). International Students as a Resource for 

Internationalization of Higher Education. Journal of Studies in 

International Education, 18(4) H. 305–324. 

Verianto, A., Suranata, K., dan  Dharsana, I.K. (2014) Penerapan Model 

Perkembangan Karir Ginzberg Dengan Menggunakan Teknik Modeling 

Untuk Meningkatkan Kesadaran Karir Pada Siswa Kelas X TKR3 SMK 

Negeri 3 Singaraja.  e-journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling. 

2(1). H.1-10. 

Walter, S. M . 2008. Creating A School Counseling Program CD-ROM To Foster 

Family Middle School Engagement. Journal of Technology in 

Counseling.5(1).H.1 

Wanasek, B. (2016)  International Service-Learning: Impact on Career Choices. 

Impact of Education Abroad on Career Development. American Institute 

For Foreign Study. H.33-34. 

Wibowo, M.E. (2004). Konseling Kelompok Perkembangan. Semarang: Unnes 

Press. 

Winkel, W.S. dan Hastuti, S. (2012). Bimbingan dan Konseling di Institusi 

Pendidikan. Yogyakarta: Media Abadi 

Yang, E., Wong, S.C., Hwang, M.H., dan Heppner, M.J. (2016).  Widening Our 

Global View: The Development of Career Counseling Services for 

International Students. Journal of Career Develompment. 28(3). H.203-

213. 

Yusuf, A.M. (2011). Kiat Sukses Dalam Karir.Padang: Ghalia Indonesia 

Yusuf, S. (2011). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

 

Yuwono, S.D. dan Aidah, R. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Karir 

“ROE” Berbasis Permainan Sebagai Upaya Peningkatan Wawasan Karir 

Siswa.  Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling. 6(1) Juni. H.80-87. 



113 
 

Zamroni, E., Sugiharto, D.Y.P.,  Tadjri, I.(2014). Pengembangan Multimedia 

Interaktif Bimbingan Karir Untuk Meningkatkan Keterampilan Membuat 

Keputusan Karir Pada Program Peminatan Siswa SMP. Jurnal Bimbingan 

Konseling. 3(2). ISSN 2252-6889. H. 130-136. 

Zunker, V.G. (2006). Career Counseling a Holistic Aproach.7th Edition. Belmont: 

Brooks and Cole. (ebook). 

 

 

 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

