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ABSTRAK  

Ari, Umi. 2018. “Keefektifan Konseling Kelompok Teknik Sef Talk Counseling Untuk 

Meningkatkan Aspirasi dan Efikasi Karir Siswa Kelas XI TBSM SMK AL Falah 

Winong Pati”. Tesis. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Program Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. DYP. Sugiharto, M. Pd. Kons., 

Pembimbing II Awalya, M.Pd. Kons.  

Kata Kunci:  konseling kelompok teknik self talk, aspirasi karir, efikasi karir. 

 

Aspirasi dapat diartikan keinginan yang sungguh-sungguh atau ambisi kearah yang lebih 

baik untuk mencapai harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Selain 

itu aspirasi mendorong individu untuk melakukan hal yang positif atau tinggi tingkatannya untuk 

mencapai tujuan tertentu. Domenico dan Jones (2007) menjelaskan bahwa aspirasi mewakili 

orientasi seseorang terhadap tujuan tertentu yang dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, status 

sosial ekonomi dan dukungan keluarga. Selain aspirasi karir dalam kaitannya dengan 

perkembangan karir individu tak kalah penting pula efikasi karir. Menurut David Baker (2009) 

aspirasi karir dipandang sebagai refleksi dari self efficacy dalam kaitannya disini adalah efikasi 

dalam pengambilan keputusan karir serta mediator penting dari motivasi dan pengembangan 

karir.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan konseling kelompok teknik self talk 

untuk meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa kelas XI TBSM SMK AL falah Winong 

Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen, repeated measures manova dengan 

melibatkan subjek penelitian sebanyak 14 mahasiswa yang dipilih secara purposive dari 125 

mahasiswa siswa kelas XI TBSM SMK Al Falah Winong Pati. Penelitian ini menggunakan Skala 

Aspirasi Karir (CAS) dari McCroscey dengan tingkat reliabilitas koefisien Alpha Cronbach 

0,750.  

Dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis Repeated Measures Manova. Berikut ini 

hasil uji Repeated Measures Manova (RMM) untuk menguji keefektikan teknik self talk  untuk 

meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa kelas XI TBSM 1 SMK AL Falah Winong Pati. 

Data statistik antara pengukuran berulang (time) pada kelompok eksperimen dan kontrol 

menunjukkan adanya interaksi positif diantara keduanya ditunjukan dengan angka F= 1710,47, p 

<0,05 dan pada kelompok kontrol diperoleh angka F= 15,681, p<0,05, dengan kata lain “Ho 

diterima”, artinya terdapat perubahan tingkat aspirasi dan efikasi karir dari pretest, post test 1, 

dan post test 2 pada kedua kelompok penelitian (eksperimen dan kontrol) adalah berbeda secara 

signifikan. Dengan kata lain hasil intervensi yang diberikan kepada kelompok eksperiment dan 

kelompok kontrol adalah berbeda. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka saran yang diberikan bagi praktisi (konselor) 

dalam penyelenggaraan layanan bukan hanya menitik beratkan pada aspek afektif dan 

psikomotorik namun hendaknya bisa menitikberatkan pada aspek kognitif, sehingga mampu 

beroikir proaktif, kreatif dan inovatif dalam pencarian bakat dan potensi yang dimilikinya 

sehingga siswa mampu memiliki tingkat aspirasi dan efikasi karir yang tinggi. Selain itu, hasil 



penelitian ini diharapkan untuk dapat dikembangkan kembali dengan karakteristik subjek 

penelitian yang lebih beragam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Aspirasi dapat diartikan keinginan yang sungguh-sungguh atau ambisi kearah 

yang lebih baik untuk mencapai harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa 

yang akan datang. Selain itu aspirasi mendorong individu untuk melakukan hal yang 

lebih baik atau tinggi tingkatannya dengan tujuan mencapai kemajuan tertentu. 

Aspirasi mempengaruhi kerja individu untuk mengejar kesempatan pendidikan dan 

pekerjaan. Aspirasi merupakan keinginan atau harapan, cita-cita individu yang 

realistis terhadap prestasi dan potensi diri tertentu di masa depan yang berhubungan 

dengan keinginan utama individu, dan keinginan tersebut merupakan prestasi yang 

ingin diusahakan agar tercapai. 

 Selain aspirasi karir dalam kaitannya dengan perkembangan karir individu 

dibutuhkan pula efikasi karir. Menurut David Baker (2009: 36) dalam psikologi 

sosial, aspirasi karir dipandang sebagai refleksi dari self efficacy dalam kaitannya 

disini adalah efikasi dalam pengambilan keputusan karir serta mediator penting dari 

motivasi dan pengembangan karir. Bandura (1997) berpendapat bahwa dibutuhkan 

keyakinan diri pada individu sebagai motivasi internal dalam mencapai aspirasi 

pendidikan dan karir siswa. Keyakinan diri dalam berkarier (efikasi karir) adalah 

keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk 

mengorganisasikan dan bisa menampilkan perilaku performa yang efektif sehingga 
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bisa menyelesaikan tugas tertentu dengan baik serta merupakan salah satu faktor 

personal yang menjadi perantara antara faktor perilaku dan faktor lingkungan. 

Domenico dan Jones (2007) menjelaskan bahwa aspirasi mewakili orientasi 

seseorang terhadap tujuan tertentu yan/g dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, status 

sosial ekonomi dan dukungan keluarga. Sebagaimana telah diungkapkan Johnson 

(1995) aspirasi karir adalah tujuan atau pilihan yang berhubungan dengan karir 

seseorang. Aspirasi berawal dari sebuah minat kemudian memiliki tujuan, rencana, 

preferensi hingga pada akhirnya memiliki keyakinan dalam menentukan pilihan. 

Selanjutnya selama masa remaja, aspirasi sangat penting karena memungkinkan 

remaja mempertimbangkan untuk mengevaluasi sejauh mana berbagai pilihan yang 

membantu atau menghalangi peluang mereka untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Persiapan karir di masa remaja merupakan awal penting bagi pengembangan 

karir yang sukses sepanjang rentang hidup dan terkait erat dengan penyesuaian dan 

kesejahteraan remaja (Skorikov, 2007). Selama masa remaja, mengembangkan 

identitas kejuruan merupakan tugas perkembangan sentral. Menurut Silvia (2001), 

aspirasi mengacu pada tujuan atau maksud karir yang diungkapkan oleh individu dan 

juga mencakup komponen motivasi yang tidak hadir dalam kepentingan belaka. 

Aspirasi karir remaja dipandang sebagai faktor penentu yang signifikan baik pilihan 

karir jangka pendek maupun jangka panjang (Mau & Bikos, 2000; Schoon & Parsons, 

2002; Patton & creed 2007). 
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Masa remaja adalah masa yang penting untuk memiliki aspirasi, karena dengan 

memiliki aspirasi siswa menjadi lebih percaya diri dan bangga akan dirinya, dan tentu 

saja ia sudah merencanakan masa depan dan memiliki harapan untuk meraih cita-

citanya. Hal ini selaras dengan pola perkembangan remaja dimana di setiap jenjang 

pendidikan yang dilalui individu menjadi proses guna pembentukan kepribadian 

individu dalam mencapai berbagai tugas perkembangan menuju tingkat kematangan 

dan kemapanan dirinya. 

 Ironisnya di lapangan justru banyak lulusan SMK yang menganggur dan 

belum memaksimalkan potensi sesuai dengan kompetensi kejuruannya. Seharusnya 

siswa lulusan SMK lebih siap dalam terjun di dunia kerja karena dibekali dengan 

ketrampilan dan kompetensi keahlian sesuai jurusan yang dipilihnya. Badan Pusat 

Statistik (BPS) periode Februari 2017 menyebutkan bahwa terdiri dari 131,55 juta 

orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 124,54 juta orang yang bekerja, 

siisanya yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran. Kurangnya minat siswa dan 

keyakinan diri untuk meraih cita-cita masa depannya salah satunya karena ada 

anggapan bahwa lulusan SMK sulit mendapatkan pekerjaan yang baik dan level 

pekerjaannya dianggap kurang bergengsi untuk kaum muda.  

 Taylor and Betz (Wang, 2010) menjelaskan bahwa efikasi diri yang rendah 

dalam pengambilan keputusan karir berkaitan dengan ketidaktahuan individu akan 

kelebihan dan kekurangannya, tidak mendapatkan informasi tentang rencana karir, 

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

memecahkan masalah terkait karirnya. Pengambilan keputusan karir yang tidak tepat, 
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dapat membuat seseorang berpotensi untuk mengalami permasalahan psikologis dan 

akademik ke depannya. Taylor and Betz (Wang, 2010) menjelaskan bahwa efikasi 

karir yang rendah berkaitan dengan ketidaktahuan individu akan kelebihan dan 

kekurangannya, tidak mendapatkan informasi tentang rencana karir, tidak dapat 

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

masalah terkait karirnya. 

Teori perkembangan karir tradisional mengemukakan bahwa aspirasi karir 

berkembang pada tahap tertentu mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa. 

Menurut Ginsberg (1952), masa remaja dari usia 11 sampai 14 tahun memiliki pilihan 

sementara berdasarkan pada kepentingan, tetapi dengan sedikit perhatian pada 

batasan yang realistis. Pada usia 14- 24 masa remaja berada dalam tahap eksplorasi 

dengan penyempitan pilihan karir yang progresif dari mengidentifikasi opsi tentatif 

untuk membuat keputusan akhir mengenai pilihan karir. Teori Gottfredson (2002) 

menegaskan bahwa pada usia 14, siswa mulai menyesuaikan aspirasi karir mereka 

dengan faktor-faktor diri pribadi dan mengkompromikan pilihan mereka dengan 

faktor yang lebih realistis (Hirschi, 2010). 

Menurut Gotfredson (2005), pada usia 13 a d 14, remaja telah mengembangkan 

dua kompetensi kognitif yang berkaitan dengan pengembangan karir yaitu persepsi 

diri dan persepsi tentang pekerjaan. Selama masa remaja, siswa telah mencapai 

tingkat pemahaman orang dewasa tentang tipe jenis kelamin dan tingkat prestise 

pekerjaan bersama. Gotfredson berpendapat bahwa remaja mulai menghilangkan 

pilihan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat prestise. Misalnya, siswa 
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perempuan mungkin menghindari memilih pekerjaan yang dianggap terlalu maskulin 

seperti pertambangan dan mungkin juga mempertimbangkan untuk menghilangkan 

pilihan yang diterima karena memiliki status prestisesosial rendah seperti karir 

sebagai pembantu rumah tangga. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Creed, Conlon & Zimmer Gembeck, 2007) 

menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung bercita-cita untuk pekerjaan yang 

lebih sempit daripada anak laki-laki karena mereka percaya bahwa banyak pekerjaan 

tidak sesuai untuk mereka, sedangkan anak laki-laki memiliki pemahaman pekerjaan 

yang lebih baik, fokus dan melihat lebih banyak kesempatan kerja daripada anak 

perempuan. Penelitian terkini tentang aspirasi kerja telah dikonseptualisasikan dalam 

teori yang lebih mudah mengenali pengaruh faktor kontekstual. Teori karir Kognitif 

Sosial oleh Masa Prapaskah, Brown & Hacket (2002) berpendapat bahwa aspirasi 

karir dipengaruhi oleh berbagai praktik sosialisasi yang dihadapi remaja dan juga 

internalisasi remaja terhadap pengalaman yang berbeda dan berfokus pada interaksi 

antara variabel pribadi kognitif remaja dan konteks yang dapat membatasi atau 

mendorong urgensi pribadi dalam pengembangan karir (Patton & Creed 2007). Studi 

telah menunjukkan secara konsisten bahwa remaja merasakan sejumlah hambatan 

dalam pengembangan karir termasuk diskriminasi etnis dan gender, kurangnya 

keuangan, atribut keluarga dan kurangnya kesempatan pendidikan (Creed, Conlon & 

Zimmer-Gembeck, 2007). Bukti ini menunjukkan bahwa persepsi hambatan karir 

keduanya membahayakan aspirasi carrier remaja dan mempengaruhi kapasitas 

mereka untuk membuat keputusan terkait karir yang optimal (Lent et al, 2002). 
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Hubungan antara hambatan karir dan fungsi karir adaptif adalah hal yang kompleks, 

sementara hambatan karir mungkin membatasi pilihan karir bagi beberapa orang, 

mereka mungkin juga memotivasi orang lain untuk mencapai yang lebih tinggi (Lent 

et al., 2002; Creed et al., 2007). 

Aspirasi karir termasuk dalam teori perkembangan karir, aspirasi berada pada 

tahap eksplorasi (Super, 1990) menjelaskan bahwa dalam hubungan mengenai usia 

dengan tahapan perkembangan karir dinamakan pelangi karir kehidupan (Life career 

rainbow) yang meliputi masa pertumbuhan (grow the eksplorasi (exploration), 

pemantapan (establishment) pembinaan (maintenance) dan kemunduran (decline). 

Aspirasi dimulai pada tahap eksplorasi yakni sekitar usia 14 tahun dan ditandai oleh 

pengerucutan pilihan karir, dari fantasi karir, identifikasi pilihan tentatif, hingga 

keputusan akhir tentang pilihan karir.  

 . Efikasi karir seseorang dapat dilihat dari tinggi rendahnya self efficacy diri 

seseorang. Efikasi karir yang rendah juga akan membuat seseorang menjadi mudah 

cemas, tertekan, cenderung lebih pasif dan negatif dalam situasi pengambilan 

keputusan karir (Wang, 2010). Efikasi diri yang tinggi dalam pengambilan keputusan 

karir dapat mendorong individu untuk mencari berbagai solusi dari berbagai 

hambatan yang akan dihadapinya dalam proses pengambilan keputusan karir 

(Ardiyanti, 2014). Dengan demikian, efikasi diri dalam keputusan karir (efikasi karir) 

menjadi penting untuk diperhatikan dalam pembentukan aspirasi karir siswa yang 

akan berdampak pada perilaku siswa dalam pengambilan keputusan karir.  
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 Bagi siswa dengan peringkat pelajar tinggi terlihat memiliki dukungan orang 

tua yang tinggi sehingga memperkuat hubungan antara orientasi tujuan belajar dan 

pengambilan keputusan efikasi karir. Sebaliknya, rendahnya tingkat dukungan orang 

tua berpengaruh terhadap orientasi tujuan belajar dan pengambilan keputusan karir. 

Hal ini dijelaskan oleh Julie S.Ashby Ingrid (2010), bahwasanya hubungan antara 

latar belakang sosial keluarga, aspirasi karir remaja, kinerja pendidikan dan 

pencapaian status sosial orang dewasa hendaknya terjalin dengan baik. Faktor latar 

belakang keluarga (seperti status sosial keluarga dan aspirasi orang tua) dan faktor  

individual pada masa remaja (khususnya, aspirasi karir dan nilai ambisi) sangat 

berpengaruh terhadap status sosial dan pencapaian kesuksesan masa depan (masa 

dewasa). Temuan ini juga mengkonfirmasi bahwa aspirasi karir remaja terkait dengan 

pencapaian status sosial orang dewasa, faktor latar belakang keluarga, aspirasi karir 

remaja dan nilai ambisi berinteraksi untuk mempengaruhi pencapaian status sosial 

dan kesuksesan di masa dewasa). Proses yang seyogjanya dilakukan untuk penguatan 

diri dalam pengambilan keputusan karir yakni pemantapan minat, perencanaan  

pilihan dan tujuan karir. Individu yang memiliki orientasi tujuan belajar tinggi juga 

cenderung memiliki tingkat tujuan efikasi karir dan komitmen tujuan yang tinggi 

(Klein & Lee, 2006). Pengambilan keputusan karir yang kompeten melibatkan (a) 

penilaian diri yang akurat,(b) mengumpulkan informasi pekerjaan, (c) memilih 

tujuan, (d) merencanakan masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa aspirasi dan efikasi karir sangat erat kaitannya dengan masalah kognitif, 

seperti adanya fikiran-fikiran negative “apakah saya bisa meraih cita- cita saya, apakah saya 
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bisa sukses dalam meraih masa depan saya” kemudian aspek afektif yaitu adanya kecemasan 

dengan tidak percaya diri dan tidak yakin terhadap apakah nanti saya akan memperoleh karir 

yang mapan ataukah hanya sebagai pengangguran dan perilaku individu juga menunjukkan hal 

tidak wajar seperti menjadi pesimis, selalu membandingkan diri dengan orang lain. 

 Dalam proses mengubah perasaan, cara berpikir, dan bertindak individu 

terkait dengan aspirasi dan efikasi karir yang dimilikinya, serta agar individu mampu 

memilki kepercayaan diri atas pengambilan keputusan karirnya, dan memandang 

positif persepsi orang lain tentang penilaian terhadap diri kita, hal yang dibutuhkan 

adalah dengan melakukan pendekatan konseling terapi kognitif perilaku. Beck (2011) 

menjelaskan terapi kognitif perilaku adalah merupakan salah satu treatment 

psikoterapi yang memiliki tujuan untuk mengubah perasaan dengan mengubah cara 

berpikir dan bertindak dalam situasi sehari-hari, dengan mengubah distorsi kognitif 

yang berpengaruh pada perubahan dinamika pikiran otomatis, perasaan, reaksi tubuh, 

dan perilaku yang lebih positif.  

Teknik self talk merupakan pembicaraan positif yang dilakukan seseorang 

dengan dirinya sendiri sehari-hari dimana orang tersebut mengulangi pernyataan- 

pernyataan yang dianggap berguna dan suportif untuk melakukan suatu perbuatan 

tertentu atau menghindari suatu perilaku tertentu. Percakapan seseorang dengan 

dirinya sendiri biasanya didasarkan atas keyakinan mereka tentang diri sendiri 

(Seligman 2001; dalam Erford et al., 2010, hlm. 87). Self- talk merupakan bentuk 

pemenuhan diri dan dapat digunakan untuk menantang keyakinan irasional (Schafer, 

1998; dalam  Erford et al., 2010, hlm. 87). Self- talk merupakan teknik yang diusung 
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oleh pendekatan CBT yang menekankan pada pola- pola  pemikiran kognitif yang 

positif dan merupakan sebuah latihan untuk meningkatkan kontrol diri dengan 

menggunakan verbalisasi diri sebagai rangsangan dan penguatan selama menjalani 

treatment. 

Teknik self talk dilakukan dengan menghentikan pikiran-pikiran negatif yang 

dimiliki oleh konseli dan membantunya untuk merestrukturisasi kembali dengan 

pikiran-pikiran yang positif. Sedangkan teknik self talk membantu konseli merubah 

perilakunya dengan cara memberikan stimulus terhadap pola pikirya dengan cara 

menginstruksikan peryataan- peryataan positif  kepada dirinya sendiri. Teknik ini pada 

akhimya mengharapkan perubahan pada pola pikir konseli yang mana akan 

memberikan dampak yang signifikan pada perilaku konseli. Konselor dapat 

mengetahui keefektifan teknik untuk membantu siswa yang memiliki aspirasi dan 

efikasi karir rendah dalam menganalisa pola fikirnya sehingga membantu dalam 

mencapai tingkat kematangan dalam pemilihan karirnya 

Dalam konteks ini, guru bimbingan dan  konseling  mendampingi  peserta  

didik  untuk  memahami  diri,  menerima  diri,  mengarahkan diri, mengambil 

keputusan diri, merealisasikan keputusannya  secara  bertanggung  jawab. Setiap 

manusia pasti memiliki keinginan untuk memiliki kesejahteraan dalam hidup. Untuk 

itu dibutuhkan persiapan karir yang memadai, diantaranya dalam ketepatan 

mengambil keputusan karir agar apa yang dimiliki (potensi) sesuai dengan apa yang 

diinginkan (Sharf, 2002). Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dirasa 

sesuai yakni layanan konseling kelompok yang akan diselenggarakan secara 
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terencana dan tertib mengikuti prosedur dan langkah-langkah sistematik-strategis. 

Layanan konseling kelompok dilaksanakan secara bertahap, artinya tidak selesai 

dalam satu kali pelaksanaan, atau tidak mengenal sesi-sesi pelaksanaan yang berdiri 

sendiri. Kelompok digambarkan sebagai beberapa orang yang saling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan demi keuntungan bersama.Dengan layanan konseling 

kelompok diharapkan peserta didik mampu meningkatkan aspirasi dan efikasi karir, 

karena terdapat fakta adanya sejumlah individu yang merasa tidak memiliki 

kemampuan untuk berhasil dalam merencanakan arah pilihan karir dan  mencapai 

cita-cita pekerjaan. 

Pada dasarnya peranan guru BK di SMK sangat penting dalam membantu 

mengoptimalkan perkembangan siswa dalam mendampingi siswa untuk 

meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa, memahami dan mengembangkan bakat 

dan seluruh kompetensi yang dimilikinya demi kematangan arah pilihan karir di masa 

mendatang. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dalam rancangan penelitian 

ini intervensi layanan yang akan diujicobakan adalah konseling kelompok teknik self 

talk untuk meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa.  Peneliti akan menyajikan 

penelitian eksperimen yang berjudul “Keefektifan Konseling Kelompok Tekhnik Self 

Talk Untuk Meningkatkan Aspirasi dan Efikasi Karir Siswa Kelas XI TBSM SMK Al 

Falah Winong Pati. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Konseling kelompok belum menjadi kegiatan layanan bimbingan yang 

menarik untuk siswa. 

1.2.2 Siswa belum secara aktif dalam melaksanakan konseling kelompok dan 

memahami intisari dari pelaksanaan layanan tersebut untuk pencapaian 

perkembangan diri yang optimal guna mencapai indikator- indikator dalam 

peningkatan aspirasi karir. 

1.2.3 Aspirasi karir yang kurang mantap akan berpengaruh terhadap efikasi karir 

siswa. 

1.2.4 Aspirasi dan efikasi karir siswa cenderung rendah, seyogjanya keduanya 

sangatlah penting untuk kelangsungan kesejahteraan masa depan siswa. 

1.2.5 Siswa belum memahami pentingnya memiliki aspirasi dan efikasi karir, 

pemantapan pilihan kerja karena kebanyakan siswa mengikuti jejak orang 

tuanya untuk merantau bahkan sudah menjadi budaya turun temurun. 

1.3 Cakupan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

fokus permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada efektivitas variabel 

independen yaitu konseling kelompok dengan teknik self talk untuk 

meningkatkan variabel dependen yaitu aspirasi dan efikasi karir pada siswa Kelas 

XI TSM SMK Al Falah Winong Pati. 
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1.4 Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok 

dengan teknik self talk untuk meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa kelas 

XI TBSM SMK Al Falah Winong Pati ? 

 Dari uraian pada batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimana tingkat aspirasi siswa SMK AL Falah Winong Pati sebelum 

diberikan layanan konseling kelompok teknik self talk? 

1.4.2 Bagaimana tingkat efikasi karir siswa SMK AL Falah Winong Pati sebelum 

diberikan layanan konseling kelompok teknik self talk 

1.4.3 Sejauh mana keefektifan layanan konseling kelompok teknik self talk untuk 

meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa SMK Al Falah Winong Pati ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah “ untuk mengetahui keefektifan konseling konseling kelompok 

dengan teknik self talk untuk meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa kelas XI 

TBSM SMK Al Falah Winong Pati”. 

 Dari rumusan masalah diatas, selanjutnya dijabarkan secara spesifik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.5.1 Mengetahui tingkat aspirasi karir siswa SMK AL Falah Winong Pati sebelum 

diberikan layanan konseling kelompok teknik self talk.. 
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1.5.2 Mengetahui tingkat efikasi karir siswa SMK AL Falah Winong Pati sebelum 

diberikan layanan konseling kelompok teknik self talk. 

1.5.3 Menguji keefektifan layanan konseling kelompok teknik self talk untuk 

meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa SMK AL Falah Winong Pati.  

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Studi penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu bimbingan konseling.Secara teoritis dapat 

diketahui bahwa teknik self talk; merupakan teknik dari pendekatan Cognitive 

Behavior Therapy (CBT). Teknik ini digunakan konselor untuk membantu konseli 

mengubah perilakunya dengan cara mengubah pola pikirnya atau ranah 

kognitifnya terlebih dahulu.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling mendapatkan pengetahuan/ilmu baru tentang 

layanan konseling kelompok dengan teknik self talk untuk meningkatkan 

aspirasi dan efikasi karir siswa.Konselor dapat menggunakan teknik-teknik 

yang lebih kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan layanan BK selain dari 

teknik yang sudah ada sebelumnya. 

1.6.2.2 Bagi Peneliti 

Sebagai masukan untuk dapat diteliti lebih lanjut atau dijadikan referensi 

berikutnya  
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dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan tujuan yang berbeda. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Dapat menjadi alternatif pilihan pelaksanaan intervensi konseling karir yang 

efektif  dalam menghadapi persaingan di dunia kerja dalam setting kelompok.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGA TEORITIS, KERANGKA BEFIKIR DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

 Beberapa penelitian terdahulu yang kajiannya relevan untuk dijadikan rujukan 

dalam penelitian ini diantaranya : 

 Krumboltz dan rekan-rekannya telah mengembangkan teori tentang 

bagaimana individu membuat keputusan karir yang menekankan pentingnya perilaku 

(tindakan) dan kognisi (mengetahui atau berpikir) dan memanfaatkan kesempatan 

dalam membuat keputusan karir (Krumboltz, 1994, 2009; Mitchell & Krumboltz, 

1996). Wendy Patton, Peter Creed (2007) melakukan survei untuk mengetahui ukuran 

aspirasi pekerjaan, harapan kerja, aspirasi status karir, dan harapan status karir. Hal 

Ini menguji hubungan antara variabel-variabel ini dan kematangan karir, keragu-

raguan karir, pengambilan keputusan karir, dan hambatan karir. Remaja umumnya 

bercita-cita untuk bekerja dalam kategori kecil kategori pekerjaan RIASEC (Realistis, 

Investigasi, Artistik, Sosial, Enterprising, atau Konvensional). Siswa umumnya 

memiliki aspirasi status pekerjaan yang lebih tinggi daripada harapan, dan siswa laki-

laki cenderung memilih pekerjaan profesional daripada siswa perempuan.  

 Hal ini dijelaskan pula oleh Julie S.Ashby Ingrid (2010), bahwasanya 

hubungan antara latar belakang sosial keluarga, aspirasi karir remaja, kinerja 

pendidikan dan pencapaian status sosial orang dewasa didokumentasikan dengan 

baik. Dengan menggunakan kerangka perkembangan kontekstual, penelitian ini 

15
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dilakukan dengan memeriksa peran gender dan nilai ambisi remaja dalam membentuk 

pencapaian status sosial dan kesuksesan di masa dewasa. Faktor latar belakang 

keluarga (seperti status sosial keluarga dan aspirasi orang tua) dan faktor  individual 

pada masa remaja (khususnya, aspirasi karir dan nilai ambisi) terhadap status sosial 

pencapaian dan penghasilan di masa dewasa. Temuan ini juga mengkonfirmasi bahwa 

aspirasi karir remaja terkait dengan pencapaian status sosial orang dewasa, faktor 

latar belakang keluarga, aspirasi karir remaja dan nilai ambisi berinteraksi untuk 

mempengaruhi pencapaian status sosial dan kesuksesan di masa dewasa. 

 A.J. Metz, Nadya Fouad, Kris Ihle-Helledy (2008) meneliti tentang perbedaan 

antara aspirasi karir dan harapan karir siswa berdasarkan gender dan etnisitas, dan 

membandingkan ekspektasi karir mereka dengan angkatan kerja A.S. Selanjutnya, 

penelitian ini menyelidiki bagaimana persepsi hambatan karir, keputusan karir, dan 

identitas status diferensial mungkin terkait dengan perbedaan harapan aspirasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan perbedaan etnis dan gender yang signifikan dalam 

aspirasi dan harapan karir mengungkapkan bahwa hambatan karir, keputusan karir, 

dan status identitas diferensial adalah tiga faktor yang mungkin terkait dengan 

perbedaan harapan aspirasi. 

  Penelitian Nailil Faridah (2014), menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara aspirasi karir dengan kematangan vokasional menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara aspirasi karir dengan kematangan vokasional. Artinya 

semakin tinggi aspirasi karir yang dimiliki oleh siswa maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kematangan vokasional pada siswa dan sebaliknya, semakin rendah aspirasi 

http://journals.sagepub.com/author/Metz%2C+AJ
http://journals.sagepub.com/author/Fouad%2C+Nadya
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karir maka semakin rendah pula tingkat kematangan vokasional pada siswa. 

Kontribusi penelitian tersebut terhadap peneitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara aspirasi karir dan kematangan vokasional siswa. Dimana kita 

ketahui bahwa kematangan vokasional merupakan kemampuan yang sangat berperan 

penting dalam penguatan efikasi karir siswa dan akan berpengaruh pula untuk 

peningkatan kesejahteraan masa depannya. 

 Hal ini diungkapkan juga oleh Bindu VK, Dr. M Padmanabhan (2016), 

Relationship between self-efficacy and career aspiration among higher secondary 

school students. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi karir dan self efficacy 

memainkan peran utama dalam pengembangan orientasi karir di kalangan remaja. 

Pendidikan formal di tingkat menengah yang lebih tinggi adalah sebuah perubahan 

dalam kehidupan seorang individu di mana dia membuat keputusan karir. Penelitian 

ini mencoba menilai tingkat self efficacy dan aspirasi karir di kalangan siswa sekolah 

menengah atas menggunakan skala self efficacy (Singh & Narain, 2014) dan skala 

aspirasi karir (Grewal, 2011). Kontribusi penelitian tersebut terhadap penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara self efficacy dengan 

aspirasi karir siswa. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan aspirasi karir di 

kalangan siswa sekolah menengah atas dengan memberikan suasana belajar yang 

kondusif, menetapkan tujuan yang realistis dan menantang, dan  juga 

merekomendasikan program bimbingan karir harus diatur secara sistematis di 

institusi pendidikan untuk  meningkatkan aspirasi karir siswa. 
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 Berdasarkan hasil penelitian Elok Zakiyatus Sifah (2015), dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh efikasi terhadap aspirasi karir secara positif dan signifikan, 

yang berarti efikasi diri dapat memprediksikan aspirasi karir. Hasil temuan tambahan 

yakni nilai square yang diperoleh 0.533, yang berarti efikasi diri memberikan 

kontribusi terhadap aspirasi karir sebesar 53.3%. Kontribusi penelitian tersebut 

terhadap penelitian ini adalah memberikan informasi bahwa efikasi diri sangat 

berpengaruh terhadap aspirasi karir siswa, sehingga semakin tinggi efikasi diri siswa 

maka akan semakin tinggipula aspirasi karir siswa untuk mencapai harapan dan 

kesuksesan masa depan yang diinginkan. 

 Hal ini diperkuat oleh peneletian Steinweg (1990) yang mengamati efficacy 

karir sebagai faktor yang signifikan dalam mengatasi individu menganggur. Selain 

itu, pentingnya self efficacy dalam karir juga telah disorot oleh Teori Karir Sosial 

Kognitif (SCCT) dalam literatur terkait karir (Zunker, 2012: 42-44; Brown & Lent, 

2013: 118; dan Gysber, Heppner & Johnston, 2014:37-38). Pengambilan keputusan 

karir yang tidak tepat, dapat membuat seseorang berpotensi untuk mengalami 

permasalahan psikologis dan karir ke depannya. Betz (2004) menyatakan bahwa 

keyakinan diri memiliki pengaruh penting pada pilihan karir. Secara khusus dalam 

banyak penelitian, self efficacy dalam keputusan karir telah terbukti menjadi 

indikator penting dari pengembangan karir dengan melibatkan pengalaman belajar 

yang beragam (Taylor & Betz, 1983; Betz & Luzzo, 1996; Betz & Voyten, 1997; 

Gushue, Scanlan, Pantzer, & Clarke, 2006; Kim, Lee, Ha, Lee, & Lee, 2015; 

Amanollahi, Hosseini, Zarrin, & Safara, 2016). 
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 Beberapa penelitian yang mendukung bahwa efficacy karir bisa ditingkatkan 

seperti penelitian Nurlaely Izzawati (2015), mengkaji efektivitas pelatihan 

perencanaan karir untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan 

karir. Pelatihan perencanaan karir disini sebagai teknik intervensi yang digunakan 

untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir pada siswa. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan perencanaan karir efektif 

untuk meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. 

 Hal ini dijelaskan pula oleh Betz (2004) yang menyatakan bahwa keyakinan 

self-efficacy memiliki pengaruh penting pada pilihan karir. Secara khusus dalam 

banyak penelitian, self efficacy dalam keputusan karir telah terbukti menjadi indikator 

penting dari pengembangan karir dengan melibatkan pengalaman belajar yang 

beragam (Taylor & Betz, 1983; Betz & Luzzo, 1996; Betz & Voyten, 1997; Gushue, 

Scanlan, Pantzer, & Clarke, 2006; Kim, Lee, Ha, Lee, & Lee, 2015; Amanollahi, 

Hosseini, Zarrin, & Safara, 2016).  

 Salah satu pendekatan konseling yang memungkinkan konselor karir untuk 

bekerja secara efektif dengan kekuatan dan sumber daya konseli yang membutuhkan 

bantuan dalam keputusan karir dan menyiapkan diri agar siap terjun dalam kehidupan 

masa depan yang menantang adalah pendekatan konseling kelompok dengan teknik 

self talk. Noviana Diswantika ( 2016), melakukan uji efektifitas teknik self talk dalam 

pendekatan konseling kognitif untuk meningkatkan disiplin siswa. Rumusan program 

intervensi konseling melalui teknik self talk difokuskan untuk meningkatkan disiplin 

diri peserta didik. Komponen program intervensi terdiri atas rasional tujuan, asumsi 
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dasar, kompetensi konselor, sasaran intervensi, rancangan operasional program, 

intervensi prosedur pelaksanaan garis besar  intervensi,  serta mekanisme penilaian 

dan indikator keberhasilan. Kontribusi penelitian tersebut terhadap penelitian ini 

adalah memberikan informasi tentang keefektifan teknik self talk dan beberapa 

intervensi yang dilakukan guna meningkatkan kematangan kepribadian siswa. 

 Penelitian Sorabi et al (2012) menunjukkan hasil bahwa konseling kelompok 

secara signifikan mampu meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan 

karir pada siswa SMA. Steinweg, (1990) mengamati self-efficay sebagai faktor yang 

signifikan dalam mengatasi individu yang belum bisa memilih karir (pekerjaan) 

dengan baik. Selain itu, pentingnya self-efficacy dalam karir juga telah disorot oleh 

Teori Karir Sosial Kognitif (SCCT) dalam literatur terkait karir (Zunker, 2012: 42-44; 

Brown & Lent, 2013: 118; dan Gysber, Heppner & Johnston, 2014:37-38). Aspirasi 

kerja sebagian berasal dari self-efficacy individu, harapan hasil, dan kepentingan dan 

dapat menjadi mediator penting motivasi dan perkembangan. SCCT juga 

mengidentifikasi orang lain dan pengaruh kontekstual pada proses kognitif umum 

yang terlibat dalam pilihan karir. 

 Selanjutnya, penelitian Wijayanti (2016) menunjukkan hasil bahwa konseling 

kelompok secara signifikan mampu meningkatkan efikasi diri dalam pengambilan 

keputusan karir pada siswa SMA misalsalnya, SCCT menyoroti cara input seperti 

gender, ras, dan status sosial ekonomi "membentuk kesempatan belajar yang dihadapi 

individu tertentu, reaksi karakteristik (misalnya, dukungan, keputusasaan) yang 

mereka dapatkan untuk melakukan aktivitas yang berbeda, dan hasil di masa depan 
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mereka mengantisipasi "(Prapaskah, Hackett, dkk, 1996). Prapaskah dan rekan-

rekannya melihat variabel-variabel ini sebagai aspek pengalaman yang dibangun 

secara sosial dan memberikan pengalaman yang cenderung mempengaruhi 

ketersediaan kesempatan akademis dan pekerjaan. Self-efficacy, harapan hasil, dan 

aspirasi (goal) dipengaruhi melalui pola sosialisasi diferensial yang didefinisikan oleh 

jenis kelamin atau ras / etnisitas.  

 Dalam penelitian ini akan berfokus pada self efficacy dalam keputusan karir 

(Career Decision Self-Efficacy). Hal ini mengacu  pada keyakinan individu bahwa ia 

memiliki kemampuan untuk berhasil menyelesaikan tugas- tugas yang berkaitan 

dengan pengambilan keputusan sehubungan dengan kariernya. (Taylor dan Betz, 

1983; Lent, Brown, & Hackett, 1994).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.2 Kerangka Teoritis 

2.2.1 Aspirasi Karir 

2.2.1.1 Pengertian Aspirasi Karir 

 Aspirasi karir, yaitu "individu menyatakan tujuan atau pilihan terkait karir 

"(Rojewski, 2005, hal 132), mewakili karir tujuan dalam teori karir kognitif sosial. 

Hal ini penting karena berguna sebagai prediktor pilihan pekerjaan, dan terkait 

dengan pekerjaan masa depan prestasi (Mau & Bikos, 2000; Schoon & Parsons, 

2002). Rojewski menyatakan bahwa aspirasi karir adalah cita- cita atau harapan karir 

yang menimbulkan usaha untuk pencapaian harapan tersebut. Aspirasi karir 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan vokasional. Aspirasi 

dapat diartikan keinginan yang sungguh-sungguh atau ambisi kearah yang baik. 
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Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan 

datang, selain itu aspirasi menunjukkan pada kerinduan akan hal yang lebih baik atau 

tinggi tingkatannya dengan tujuan mencapai kemajuan tertentu. Aspirasi bisa 

dikatakan sasaran yang di tentukan oleh diri sendiri dalam suatu tugas yang 

melibatkan diri sepenuhnya. Aspirasi merupakan cita- cita, dan tuntutan seseorang 

kearah perbaikan nasib; penuntutan (perorangan/individu); serta kehendak (akan 

kelayakan hidup. Individu harus membentuk aspirasi karir dalam konteks 

kemampuan, potensi atau kapasitas, serta penerimaan terhadap situasi dan kenyataan 

di sekitar individu untuk mencapai kematangan karir. Aspirasi karir mengarahkan 

tingkah laku individu untuk mencapai karir yang menjadi harapan atau cita- citanya. 

 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai aspirasi karir (Lent 

et al., 1996) yakni eksplorasi karir dan perencanaan karir. Perencanaan karir 

merupakan tindak perilaku yang mengacu pada kegiatan seperti menetapkan sub-

tujuan, menentukan strategi, memprioritaskan tugas dan mengidentifikasi batas 

waktu. Sedangkan eksplorasi karir mengacu pada pengumpulan informasi yang 

dibutuhkan untuk perencanaan, seperti mengidentifikasi kepentingan dan nilai 

seseorang, dan mencari tahu informasi tentang pendidikan, kursus pelatihan dan 

pekerjaan (Zikic & Klehe, 2006).  

 Dari penjelasan dari beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa aspirasi 

adalah keinginan atau harapan, cita-cita, ambisi, mimpi yang ada yang realistis 

individu terhadap prestasi tertentu di masa depan yang berhubungan dengan 

keinginan utama individu, dan keinginan tersebut merupakan prestasi yang ingin 
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diusahakan agar tercapai. Penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa aspirasi 

mempengaruhi kerja individu untuk mengejar kesempatan pendidikan dan pekerjaan. 

(Lent, Brown, & Hackeett.. 1994: Schoon and Parsons, 2002: Webb. Lubbinski.& 

Benbow 2002). Dalam psikologi sosial, aspirasi karir dipandang sebagai refleksi dari 

self efficacy dan mediator penting dari motivasi dan pengembangan karir (David 

Baker, 2009:336). Gottfredson (1981: 548) menulis sebuah artikel tentang 

perkembangan aspirasi karir dan dia telah mengidentifikasi ada empat tahapan 

perkembangan karir sejak usia dini, yaitu: Tahap pertama (usia 3 -5) adalah tahap 

perkembangan karir yang berorientasi pada ukuran dan kekuasaan, tahap kedua (usia 

6-8) berorientasi oleh peran jenis kelamin, tahap ketiga adalah orientasi terhadap 

penilaian sosial yang diterapkan pada usia 9-13, dan tahap keempat atau tahap 

terakhir adalah perkembangan yang berorientasi pada internal diri, dan keunikan diri 

sendiri, mulai dari usia 14 tahun.  

 Gottfredson juga mengidentifikasi bahwa ada dua komponen aspirasi karir, 

yaitu aspirasi realistis dan aspirasi idealis. Menurut Danziger dan Eden (2006 : 115), 

dijelaskan bahwa aspirasi karir adalah membina seseorang untuk mewujudkan tujuan 

karir yang diinginkan. Mereka juga berpendapat bahwa aspirasi karir yang terkait 

dengan harapan karir seseorang dan persepsi individu adalah gagasan dan penilaian, 

yang merupakan produk yang terdiri dari proses pengorganisasian mental, 

pengintegrasian, dan pengakuan terhadap kenyataan yang ada. Danziger dan Eden 

menjabarkan dari teori Gottfredson bahwa aspirasi karir idealis adalah tujuan karir 

yang diinginkan dan pengembangan aspirasi karir yang dilakukan merupakan proses 
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mental. Perbedaan persepsi antara kedua jenis aspirasi ini oleh Danziger dan Eden 

disebut sebagai “kesenjangan harapan“. Litzky dan Greenhaus (dalam A. Smulders, 

2007:10) menyatakan bahwa komponen aspirasi karir adalah komponen sikap dan 

komponen perilaku. Komponen sikap dapat diartikan sebagai motivasi untuk 

mencapai tujuan tertentu, sedangkan komponen perilaku aspirasi karir terdiri dari 

rencana aktual dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

 Nauta, Epperson dan Kahn (A. Smulders, 1998:10) mendefinisikan aspirasi 

karir sebagai “sejauh mana orang bercita-cita untuk posisi kepemimpinan atau 

lanjutan dalam pilihan pekerjaan mereka”, karena ada perbedaan antara orang yang 

memiliki aspirasi karir di organisasi dengan orang yang memiliki aspirasi karir di 

lapangan. Sedangkan Litzky dan Greenhaus (A. Smulders, 2007:10) memiliki definisi 

yang hampir sama bahwa aspirasi karir menekankan pada kemajuan ke tingkat yang 

lebih tinggi (yaitu tingkat manajemen senior) dalam organisasi berbeda dengan 

aspirasi untuk lapangan pekerjaan tertentu.  

 Caroline (2005:79) mendefinisikan bahwa aspirasi karir merupakan tujuan 

yang ditetapkan seseorang untuk dirinya sendiri dalam suatu pekerjaan atau tugas 

yang memiliki arti penting bagi seseorang, dengan kata lain secara umum aspirasi 

karir dapat diartikan sebagai suatu harapan dalam pemilihan karir. Rojewski (Paton, 

dkk. 2005:132) juga menyatakan bahwa aspirasi karir adalah cita-cita atau harapan 

karir yang menimbulkan usaha untuk pencapaian harapan tersebut. Aspirasi karir 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan vokasional. Individu 

harus membentuk aspirasi karir dalam konteks kemampuan.potensi atau kapasitas, 
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serta penerimaan terhadap situasi dan kenyataan di sekitar individu untuk mencapai 

kematangan karir. Aspirasi karir mengarahkan tingkah laku individu untuk mencapai 

karir yang menjadi harapan atau cita-citanya. 

 Annete Smulders (2007: 15) menyimpulkan dari beberapa pendapat ahli 

(Gottfredson, Litzky dan Greenhaus, Nauta, Epperson dan Kahn), terdapat dua 

kandungan dalam aspirasi karir, yaitu : 

1. Aspirasi karir mencakup dua komponen, yaitu komponen sikap dan 

komponen perilaku, dimana komponen sikap mewakili ide-ide dan impian 

(aspirasi karir idealis) dan komponen perilaku merupakan tindakan yang di 

ambil untuk mewujudkan impian tersebut (aspirasi realistis). 

2. Aspirasi karir adalah suatu perkembangan yang terjadi pada masing-masing 

individu yang berbeda-beda yang merangsang individu untuk bekerja keras 

dan berdedikasi dalam mencapai tujuan tertentu.  

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli berkenaan dengan aspirasi karir yang 

dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua komponen dasar yang 

terkandung dalam aspirasi karir, yaitu komponen sikap dan komponen perilaku. 

Aspek yang terkait pada komponen sikap adalah impian, harapan atau cita-cita, 

ambisi dan ide-ide. Sedangkan aspek yang terkait dengan komponen perilaku adalah 

perencanaan aktual, strategi, kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan karir 

yang diinginkan. 
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2.2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aspirasi Karir 

 Proses pemilihan karir untuk setiap individu adalah unik, karena antara 

individu satu dengan yang lain tidaklah sama, menurut Jigmi Dorji (2008 :1) orientasi 

aspirasi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kelamin (Hotchkiss 

& Borow, 1996), status ekonomi (Blau & Duncan, 1967; Schnabel, Alfeld, Eccles, 

Koller, & Baumert, 2002), latar belakang keluarga (Helwig & Myrin, 1997), harapan 

orangtua (Savickas, 2002), dan usia (Canaff, 1997), serta kebijakan dan dukungan 

sekolah terhadap siswa (Dorji dengan Kinga, 2005; Herr, 1990; Herr & Cramer 1996) 

juga dapat mempengaruhi aspirasi pemilihan karir seseorang. 

 Menurut Herr, Cramer & Niles (2004: 398) “levels of parental support, styles 

and levels of parental attachment, work saliance, gender and racial background, and 

health and physical development”, dukungan orang tua, gaya dan kasih sayang orang 

tua, gengsi atau prestise, jenis kelamin dan ras, serta kondisi fisik. Sementara, 

Gottfredson (dalam Leung, Conoley & Scheel, 1994: 298) menyatakan bahwa the 

acceptability of career alternatives to an individual is determined by three factors: 

occupation prestige, gender traditionality (or sex type) of occupations and 

occupational field, dapat dikatakan ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap 

aspirasi karir dan pendidikan individu, yaitu: gengsi atau prestise, jenis kelamin dan 

minat pada lapangan pekerjaan tertentu. Gottfredson menegaskan bahwa ketiga faktor 

tersebut merupakan prinsip dalam proses yang dikenal ”circumscription”, di mana 

awalnya aspirasi individu dipengaruhi oleh jenis kelamin (umur 6-8 tahun), kemudian 

beralih berdasarkan gengsi atau prestise (umur 9-13 tahun) dan terakhir berdasarkan 
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minat pada jenis pekerjaan tertentu (umur 14 tahun ke atas). 

 Lihong Huang (2009: 338) menyatakan bahwa banyak faktor yang ditemukan 

dapat mempengaruhi pembentukan dan pengembangan aspirasi karir, yang agak 

berkorelasi dengan kepribadian, minat dan banyak variabel psikologis dan sosiologis 

lainnya. Berdasarkan hasil studi, telah menemukan bahwa perkembangan proses 

aspirasi karir dijelaskan oleh kombinasi variabel latar belakang sosial-ekonomi, 

faktor psikologis pribadi dan pengaruh sosiologis atau lingkungan. Lebih khusus lagi, 

sebagian besar dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, hubungan anak dan orang 

tua, gaya orangtua, kecemasan, tekanan atau dorongan dan ukuran keluarga hanyalah 

beberapa dari penentu aspirasi karir (Rehberg & Wetsby, 1967. ; Vignoli, Croity 

Beltz, Chapeland, de Fillipis & Gareia, 2005; Jacobs et al., 2006).  

 Faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, etnis, jenis institusi, lingkungan 

sekolah, bidang studi dan biaya dan metode pembiayaan studi (Huang, 2005) juga 

ditemukan memiliki dampak pada aspirasi karir siswa. Selain itu, aspirasi karir 

ditampilkan untuk mencerminkan pengaruh bias dan diskriminasi, sikap sosial, 

harapan budaya dan stereotip berdasarkan jenis kelamin, ras dan/atau status sosial-

ekonomi (Hotchkiss & Borrow, 1996; Perna,2000). 

2.2.1.3  Jenis Aspirasi Karir 

Ada dua macam penggolongan atau klasifikasi dari aspirasi, yaitu berdasarkan 

jangka waktunya dan berdasarkan sifatnya. Klasifikasi aspirasi berdasarkan 

penggolongan waktu yang di kemukakan oleh Hurlock  antara lain ;  
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1. Aspirasi jangka pendek.  

Adalah keinginan- keinginan yang akan segera di capai dalam waktu yang 

relatif singkat. Contoh ingin menguasai ketrampilan tertentu. 

2. Aspirasi jangka panjang.  

Adalah keinginan- keinginan yang baru akan di capai dalam waktu yang 

relatif lama karena membutuhkan proses yang lebih panjang. Contohnya 

seseorang memiliki harapan untuk dapat merintis usaha sendiri setelah selesai 

menempuh pendidikan dan bekerja mencari pengalaman selama 3 tahun. 

 Selanjutnya, penggolongan aspirasi menurut sifatnya yang di kemukakan oleh 

Winkel (1991) adalah sebagai berikut : 

a. Aspirasi positif yakni aspirasi yang di tujukan pada seseorang yang memiliki 

ambisi untuk memperoleh kesuksesan. Dalam hal ini aspirasi yang dimiliki 

oleh orang tersebut bersifat maju dan naik dimana ia akan berusaha 

mendapatkan lebih dan naik ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. 

b. Aspirasi negatif yakni aspirasi yang di tujukan pada seseorang yang berusaha 

menghindari kegagalan dengan bertahan pada apa yang ia miliki dan jenjang 

dimana ia berada, tanpa berusaha mendapatkan lebih lagi. Kesuksesannya 

adalah mempertahankan apa yang sudah ada.  

c. Aspirasi realistis yakni aspirasi yang pencapaian keberhasilannya masih 

sangat mungkin atau dengan kata lain, tingkat keberhasilannya tinggi. 

Kemungkinan yang besar itu di dapatkan dari adanya pertimbangan- 

pertimbangan yang di sesuaikan dengan kemampuan dan ketekunan seseorang 
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untuk mencapai suatu prestasi sehingga kemungkinan aspirasi bias tercapai 

semakin tinggi.  

d. Aspirasi idealis aspirasi yang tingkat keberhasilannya rendah dan masih perlu 

di ragukan. Di sebabkan oleh kurangnya pertimbangan saat menetapkan suatu 

tujuan sehingga terjadi ketimpangan antara keinginan, serta kemampuan diri 

dan kemauan seseorang yang akan melakukan hal tersebut. 

2.2.1.4 Perkembangan Aspirasi Karir  

Teori karir kognitif sosial (Prapaskah, Brown, & Hackett, 1996), yang 

didasarkan pada teori agen pribadi Bandura (1986), sebagai dasar untuk penelitian 

ini. Teori karir kognitif sosial mengemukakan bahwa ada tiga variabel kunci yang 

mendasari agensi dalam domain pengembangan karir, dan yang bertindak sebagai 

mekanisme untuk menggerakkan tindakan terkait karir (seperti eksplorasi karir 

dan perencanaan), yakni self-efficacy ("penilaian orang terhadap kemampuan 

mereka mengatur dan melaksanakan tindakan "; Bandura, hal. 391), harapan hasil 

(penilaian orang tentang kemungkinan konsekuensi dari mencoba sebuah tugas, 

hubungan kontingensi antara usaha dan hasil) dan tujuan karir atau aspirasi 

(keinginan orang untuk terlibat dalam aktivitas tertentu atau untuk mempengaruhi 

hasil tertentu).  

Teori karir kognitif sosial juga mengakui pengaruh kontekstual memainkan 

peran penting dalam pengembangan pekerjaan  dan pengambilan keputusan karir, 

dan secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan self-efficacy, harapan 

masa depan, dan aspirasi karir. Pengaruh kontekstual termasuk jenis kelamin, 
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latar belakang etnis, status sosial ekonomi, sumber daya pribadi, hambatan hidup 

yang dirasakan, dan dukungan dan dorongan pendidikan. Teori ini terutama 

menyoroti hubungan antara dukungan pendidikan, motivasi dan aspirasi karir 

(Lent et al., 1996). Motivasi dalam hal ini adalah dorongan itu 

untuk prestasi akademik dan dukungan nyata menghasilkan pendidikan yang 

lebih dan lebih baik kesempatan, yang pada akhirnya akan mendukung 

ketertarikan pada pekerjaan yang lebih bergengsi, danmembantu membentuk 

seleksi karir akhir (Lent, 2005; Sheu, Lent,Brown, Miller, Hennessy, & Duffy, 

2010). 

 Selanjutnya, menurut Gunarsah (2003) perkembangan aspirasi 

seseorang antara lain dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:  

a. Harapan Orangtua.   

 Ambisi orang tua terhadap anak berasal dari kegagalan yang dalami 

dulu. Sebagian lagi ambisi orang tua berasal dari persaingan dengan orang tua 

lain. Orang tua menginginkan anaknya melakukan yang lebih baik dari anak 

orang lain. 

b. Teman sebaya . 

 Makin kuat keinginan untuk di akui oleh kelompoknya, makin tinggi 

pula tingkat aspirasinya. Cronbach L.J menyatakan bahwa norma yang di 

tetapkan oleh suatu kelompok mempunyai pengaruh terhadap tujuan atau 

sasaran seseorang. 
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c. Persaingan.  

 Kebiasaan bersaing dengan orang lain mempunyai peran yang 

menentukan aspirasi yang akan di buat sendiri untuk dirinya. Efek positif dari 

persaingan itu adalah menambah rasa kepercayaan diri dan rasa bangga. 

d. Kebudayaan.  

 Kemungkinan lebih besar kesempatan di Negara- Negara tertentu 

daripada di negara atau kelompok kebudayaan lain yang masih terdapat 

pembatasan- pembatasan terhadap apa yang dapat di lakukan seseorang. Di 

samping itu keterbatasan kesempatan mental atau fisik atau temperamennya 

tidak memungkinkan mencapai apa yang di inginkan. Batasan lain juga adalah 

lingkungan yang tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

pendidikan atau keahlian khusus. 

e. Media massa.  

 Media massa lebih mempengaruhi pada tujuan yang jauh ke depan 

daripada yang segera, sehingga remaja bercita- cita setinggi mungkin karena 

merasa bahwa selalu ada kemungkinan di manasesuatu akan terjadi yang 

memberi kesempatan pada mereka mencapai hasil. 

f. Pengalaman. 

 Pengalaman juga menentukan apakah remaja akan bercita mencapai 

sukses atau menghindari kegagalan. 
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g. Minat individu.  

 Minat juga dapat mempengaruhi aspirasi dalam dua cara. Pertama, 

dalam bidang apa aspirasi- aspirasi itu akan di kembangkan, kedua adalah 

tingkat aspirasi. Cita- cita yang berkembang dari minat- minat berdasarkan 

kemampuannya dan memiliki tujuan/goal tertentu akan lebih kuat juga lebih 

realistis. Setiap individu memiliki perbedaan dalam menentukan tingkat 

aspirasi karir yang hendak di capai. Hal ini di sebabkan karena setiap individu 

mempunyai sifat different yaitu setiap orang mempunyai potensi, latar 

belakang dan pengalaman yang berbeda- beda sehingga tingkat aspirasi 

masing- masing individu berbeda. Adanya hasrat dengan melakukan sesuatu 

yang di sukai atau kesenangan yang berhubungan dengan karir dan keinginan 

yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karir. 

2.2.2 Efikasi Karir 

2.2.2.1 Pengertian Efikasi karir  

 Keyakinan diri (self-efficacy), yang kemudian diistilahkan disini dengan 

“efikasi” merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya 

untuk mengorganisasikan dan bisa menampilkan perilaku performa yang efektif 

sehingga bisa menyelesaikan tugas tertentu dengan baik serta merupakan salah satu 

faktor personal yang menjadi perantara antara faktor perilaku dan faktor lingkungan. 

Menurut Bandura (1997) Keyakinan diri merupakan keyakinan akan kemampuan 

individu untuk dapat mengorganisir dirinya dan melaksanakan serangkaian  tindakan 

yang dipandang perlu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Dengan asumsi 
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tersebut keyakinan diri merupakan satu keyakinan yang mendorong individu untuk 

melakukan dan untuk mencapai sesuatu yang dituju. Teori keyakinan diri merupakan 

upaya untuk memahami keberfungsian kehidupan manusia dalam pengendalian diri, 

pengaturan proses berpikir, motivasi, kondisi afektif dan psikologis (Bandura, 1997, 

36). Melalui perspektif ini, keyakinan diri diyakini dapat membuat individu mampu 

menafsirkan dan menerjemahkan faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam 

tindakan nyata.   

 Norwich (dalam Azwar, 1996) mendefinisikan keyakinan diri sebagai salah 

satu faktor personal yang menjadi perantara interaksi antara faktor perilaku dan faktor 

lingkungan. Tingginya keyakinan diri yang dipersepsikan akan memotivasi individu 

secara kognitif untuk bertindak lebih terarah, terutama apabila tujuan yang hendak 

dicapai merupakan tujuan yang jelas. Keyakinan diri yang akan dibahas disini adalah 

keyakinan diri dalam memilih keputusan karir (Efikasi karir). Bandura (1997) 

berpendapat bahwa keyakinan diri dalam pengambilan keputusan karir adalah 

kemampuan umum yang terdiri atas aspek-aspek kognitif, sosial, emosional dan 

perilaku, dan individu pada aspek-aspek itu untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih 

lanjut, diingatkan bahwa keyakinan diri merupakan sebuah instrumen multi guna 

karena konsep ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan, namun juga mampu 

menumbuhkan keyakinan bahwa individu dapat melakukan berbagai hal dalam 

berbagai kondisi.  

 Alwisol (2006: 344) mengemukakan keyakinan diri adalah penilaian diri, 

apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau 
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tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Keyakinan diri berbeda 

dengan aspirasi (cita-cita), karena cita-cita menggambarkan sesuatu yang ideal yang 

seharusnya dapat dicapai, sedangkan keyakinan diri menggambarkan penilaian 

kemampuan diri. 

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

keyakinan diri dalam pengambilan keputusan karir (efikasi karir) adalah keyakinan 

seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk mengorganisasikan dan bisa 

menampilkan perilaku yang efektif sehingga bisa menyelesaikan tugas- tugas 

individu dalam dengan baik untuk mencapai tujuannya dalam hal ini kaitannya 

dengan arah pilihan dan pengambilan keputusan karir. 

2.2.2.2 Fungsi Keyakinan Karir dalam Kehidupan.  

 Berkaitan dengan fungsi efikasi karir yang lainnya, Bandura (1986, hal 393-

395) mengungkapkan fungsi efikasi diri sebagai penentu aktif tindakan atau perilaku 

yang harus dipilih, menentukan besarnya usaha yang harus dilakukan, serta 

mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosi yang harus dilakukan individu.  

 Secara esensial efikasi karir memiliki dua pengertian penting, yaitu : 

1. Efikasi diri atau efikasi ekspektasi (self effication – efficacy expectation) 

adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi 

dalam situasi tertentu. Efikasi diri berhubungan  dengan keyakinan bahwa diri 

memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan dalam kaitanya 

dalam pengambilan keputusan karir, dan 
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2. Ekspektasi hasil (outcome expectation) atau perkiraan atau estimasi diri 

bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu. 

 Efikasi adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau 

buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. Efikasi ini berbeda dengan aspirasi (cita-cita), karena cita-cita 

menggambarkan sesuatu yang ideal yang seharusnya (dapat dicapai), sedang efikasi 

menggambarkan penilaian kemampuan diri.Perubahan tingkah laku dalam sistem 

Bandura kuncinya adalah perubahan ekspektasi efikasi (efikasi diri).  

 Efikasi yang tinggi atau rendah, dikombinasikan dengan lingkungan yang 

responsif atau tidak responsif akan menghasilkan empat kemungkinan prediksi 

tingkah laku, yaitu :  

Efikasi Lingkungan Prediksi hasil tingkah laku 

Tinggi Responsif Sukses, melaksanakan tugas yang sesuai dengan 

kemampuannya 

Rendah Tidak Responsif Depresi, melihat orang lain sukses pada tugas yang 

dianggapnya sulit 

Tinggi Tidak Responsif Berusaha keras mengubah lingkungan menjadi responsif, 

melakukan protes, aktivitas sosial, bahkan memaksakan 

perubahan 

Rendah Responsif Orang menjadi apatis, pasrah, merasa tidak mampu 
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 Perubahan tingkah laku dalam konsep Bandura (1997) adalah perubahan 

keyakinan diri. Keyakinan diri dalam pengambilan keputusan karir dapat diperoleh, 

diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu atau kombinasi empat 

sumber, yakni pengalaman menguasai sesuatu prestasi (performance 

accomplishment), pengalaman vikarius (vicarious experience), persuasi social (social 

persuation) dan pembangkitan emosi (emotional/Physiological states). Menurut 

Hjelle & Ziegler (1992), keyakinan diri memiliki lima macam fungsi dalam 

kehidupan individu :  

1. Menentukan pilihan tingkah laku. Seseorang akan cenderung memilih tugas 

yang diyakininya mampu untuk diselesaikan dengan baik dan akan 

menghindari suatu tugas yang dianggap sulit dilaksanakan dengan baik. Lebih 

lanjut, juga disebutkan bahwa dalam pemilihan aktivitas, individu cenderung 

menghindari tugas-tugas dan situasi yang diyakini melebihi kemampuan 

dirinya dan cenderung melakukan tugas yang berada dalam jangkauannya. 

2. Menentukan seberapa  besar usaha dan ketekunan yang dilakukan.  Keyakinan 

diri menentukan seberapa besar usaha yang dapat dilakukan seseorang dan 

berapa lama dirinya bertahan dalam menghadapi kesulitan. Keyakinan diri 

yang dimiliki individu juga akan menentukan pembentukan komitmen 

individu dalam pencapaian tujuan dari hal-hal yang dilakukannya (Smither, 

1994). 

3. Mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosional. Penilaian mengenai 

kemampuan seseorang juga memiliki pengaruh terhadap pola pikir dan reaksi 
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emosionalnya. Individu dengan keyakinan diri   rendah akan menilai dirinya 

tidak mampu mengerjakan tugas dan menghadapi tuntutan lingkungan. 

Mereka juga cenderung lebih memikirkan kekurangan dirinya daripada 

berusaha memperbaikinya. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada individu 

dengan keyakinan diri tinggi. 

4. Keempat, meramalkan tingkah laku selanjutnya. Individu dengan keyakinan 

diri yang tinggi akan berbeda dengan individu dengan keyakinan diri yang 

rendah dalam bertindak dan berperasaan. 

5. Menunjukkan kinerja selanjutnya. Keyakinan diri dapat berpengaruh terhadap 

kinerja yang akan dilakukan seseorang. Penguasaan materi yang 

menghasilkan kesuksesan dapat membangun keyakinan diri seseorang. Di lain 

pihak, kegagalan yang tercipta justru dapat menurunkan keyakinan diri 

(Bandura, 1997). 

 Fungsi efikasi karir dalam kehidupan digunakan   untuk menentukan pilihan 

karir, pilihan tingkah laku guna memilih tugas yang diyakininya dapat dikerjakan 

dengan baik sehingga menentukan seberapa besar usaha dan ketekunan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, mempengaruhi pola pikir dan reaksi 

emosional terhadap mampu atau tidaknya individu dalam menyelesaikan tugas, 

meramalkan tingkah laku selanjutnya, serta menunjukkan kinerja selanjutnya di mana 

kesuksesan akan mampu berpengaruh positip terhadap efikasi  yang dimiliki. 

 Sumber pengontrol tingkah laku dalam kehidupan individu adalah resiprokal 

antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Efikasi merupakan variable pribadi yang 
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sangat penting, jika digabung dengan tujuan-tujuan khusus serta pemahaman 

mengenai prestasi, maka akan menjadi factor penentu tingkah laku mendatang yang 

penting. Dengan demikian efikasi dapat memberikan arah perkembangan individu 

pada waktu yang akan datang. Jika individu memiliki efikasi yang tinggi, maka 

diharapkan individu tersebut akan melakukan perilaku yang lebih responsive terhadap 

lingkungan, tingkah laku itu sendiri serta pribadinya. 

2.2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efikasi 

 Bandura (1997) menunjukan bahwa keyakinan terhadap kemampuan diri akan 

mempengaruhi bagaimana individu merasakan, berpikir, memotivasi diri, dan 

bertingkah laku. Dalam kehidupan manusia, memiliki efikasi merupakan hal yang 

sangat penting. Efikasi mendorong seseorang untuk memahami secara mendalami 

atas situasi yang dapat menerangkan tentang mengapa seseorang ada yang mengalami 

kegagalan dan atau yang berhasil.   

Efikasi diri atau keyakinan kebiasaan diri itu dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan, 

atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi empat sumber (Bandura, 

1997:79:113), yakni:  

1. Pengalaman Performasi (performance accomplishment), 

 Pengalaman Performasi (Perfomance Accomplishment ) Pengalaman 

menguasai suatu prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu 

sebagai sumber informasi masa lalu menjadi pengubah efikasi yang paling 

kuat pengaruhnya. Prestasi masa lalu yang bagus akan meningkatkan 
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ekpektasi efikasi, sedangkan kegagalan masa lalu akan menurunkan efikasi 

individu. 

 Pengalaman performasi (Performance accomplishment) merupakan 

sumber pengharapan yang utama karena didasarkan pada pengalaman 

individu ketika berhasil mengerjakan suatu hal dengan baik. Bandura (1997) 

menyebutkan hal ini dengan nama lain, yaitu enactive attaintment atau sumber 

informasi yang paling berpengaruh karena memiliki dasar pada keberhasilan 

pengalaman pribadi dalam menyelesaikan suatu tugas dengan baik. 

Keberhasilan akan menumbuhkan pengharapan dan kegagalan yang terjadi 

berulangkali melemahkan pengharapan. Bandura (1997) menyebutkan hal ini 

sebagai mastery experience di mana keberhasilan sebelumnya dimasa lalu 

akan mempengaruhi keberhasilan dan pengerjaan tugas-tugas berikutnya. 

2. Pengalaman Vikarius (vicarious experience),  

 Pengalaman vikarius sebagaimana terdapat dalam Alwilson (2006 

:346) diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika individu 

mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya efikasi akan menurun jika 

mengamati orang yang   kemampuannya   hampir sama dengan dirinya namun 

ternyata gagal. Jika pigur yang diamati berbeda dengan dirinya, maka akan 

memiliki kecenderungan pengaruh vikarius tidak besar. Hal ini disebabkan 

karena kadar kepercayaannya terhadap diri yang diamati tidak lah sama. 

 Dengan demikian pengalaman vikarius adalah pengalaman yang 

didapat ketika individu melihat orang lain berhasil menyelesaikan suatu tugas 
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dengan baik. Pengharapan dapat tumbuh pada diri individu yang memiliki 

posisi sebagai pengamat pada saat dirinya menyak 

sikan orang lain mampu melakukan aktivitas dalam situasi yang tertekan 

tanpa akibat yang merugikan. Pengamatan ini akan menumbuhkan keyakinan 

bahwa suatu saat dirinya akan mampu dan juga berhasil jika berusaha secara 

intensif dan tekun. Kemudian akan timbul sugesti bahwa jika orang lain dapat 

melakukan dengan baik maka dirinya juga akan mampu atau paling tidak ada 

sedikit perbaikan dan peningkatan yang dapat dilakukan dalam kinerjanya. 

3. Persuasi Sosial (Social Persuation) dan  

 Sosial persuasion ini digunakan untuk meyakinkan seseorang bahwa 

dirinya memiliki kemampuan. Individu yang dapat diyakinkan secara verbal 

oleh lingkungannya akan mengeluarkan usaha yang besar dibandingkan jika 

dirinya memiliki keraguan akan kemampuan yang dimilikinya. Bandura 

menekankan bahwa individu yang diarahkan dengan saran, nasihat dan 

bimbingan dapat meningkatkan kapasitasnya tentang kemampuan-

kemampuan yang dimilikinya sehingga individu tersebut mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

4. Pembangkitan Emosi (Emotional/ Psysilogical states).   

 Emotional adalah muncul dan naiknya emosi seseorang ketika 

individu berada dalam situasi yang tertekan. Saat berada dalam situasi yang 

tertekan, kondisi emosional dapat mempengaruhi pengharapan individu.Rasa 

takut dan cemas mengalami kegagalan membuat individu mnjadi tidak yakin 
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dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya (Bandura, 1997). Dalam beberapa 

hal, individu menyandarkan dirinya pada gejolak fisiologis dalam menilai 

kecemasan dan kepekaannya terhadap stres. Gejolak yang berlebihan biasanya 

akan melumpuhkan kinerja dan individu jelas berharap akan lebih berhasil 

jika mengalami gejolak fisiologis ringan daripada harus menderita tekanan, 

goncangan dan kegelisahan yang mendalam. 

 Stres dan kecemasan memiliki akibat negatif terhadap efikasi. Jika 

individu tidak sedang mengalami gejolak perasaan maka dirinya akan mampu 

berpikir relative tenang, jernih dan terarah. Hal ini berguna agar dapat melihat 

apakah tujuan yang akan dicapai sulit, sedang atau mudah. Pada akhirnya 

efikasi yang akan muncul akan lebih sesuai dengan kenyataan yang sedang 

dihadapi oleh individu yang bersangkutan. 

2.2.2.4 Komponen Efikasi 

 Bandura (1997) membagi efikasi menjadi tiga komponen, yaitu meliputi ‘ 

1. Komponen tingkat (level) yang disebut magnitude komponen ini menunjukan 

keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah dengan 

derajat kesulitan yang berbeda-beda. 

2. Komponen generalisasi (generality), komponen tersebut menunjukan 

keyakinan individu  terhadap persepsi kompetensi individu pada tingkat 

pencapaian keberhasilannya dalam mengatasi tugas-tugas dalam kondisi 

tertentu. 
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3.  Komponen kekuatan (Strength) yaitu tingkat kuat atau lemahnya keyakinan 

individu mengenai kompetensi diri yang dipersepsikannya. 

 Guna pemahaman yang lebih lengkap ketiga komponen efikasi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Komponen magnitude atau komponen tingkat/level 

 Dimensi ini adalah dimensi yang berhubungan dengan tingkat kesulitan tugas. 

Jika seseorang dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitan 

yang ada maka pengharapannya akan jatuh pada tugas-tugas yang sifatnya mudah, 

sedang dan sulit. Hal ini akan disesuaikan dengan batas kemampuan yang dirasakan 

untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan bagi masing-masing tingkat. 

Orang yang memiliki efikasi tinggi cenderung akan memilih mengerjakan tugas-tugas 

yang sifatnya sulit dibandingkan yang sifatnya mudah. 

2. Komponen generality. 

 Generality menjelaskan keyakinan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas 

tertentu dengan tuntas dan baik. Di sini setiap individu memiliki keyakinan yang 

berbeda-beda sesuai dengan tugas-tugas yang berbeda pula. Ruang lingkup tugas-

tugas yang dilakukan bisa berbeda dan tergantung dari persamaan derajat aktivitas, 

kemampuan yang diekspresikan dalam hal tingkah laku, pemikiran dan emosi, 

kualitas dari situasi yang ditampilkan dan sifat individu dalam tingkah laku secara 

langsung ketika menyelesaikan tugas. Kemampuan individu dalam menyelesaikan 

tugas akan mempengaruhi efikasi yang dimiliki. Semakin tinggi kemampuan yang 

dimiliki maka akan semakin tinggi efikasi   yang ada, begitu pula sebaliknya. Hal ini 
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bisa terjadi karena semakin tinggi kemampuan yang dimiliki maka keyakinan untuk 

menyelesaikan tugas dengan baik dan tuntas juga semakin tinggi. 

3. Komponen strength  

 Komponen ini berhubungan dengan derajat kemantapan individu terhadap 

keyakinannya. Seseorang dengan efikasi yang tinggi sangat yakin dengan 

kemampuan dirinya. Mereka tidak pernah frustasi dalam menghadapi masalah yang 

sulit dan lebih mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai macam rintangan. 

Sebaliknya, seseorang dengan tingkatan efikasi  yang rendah merasa bahwa dirinya 

memiliki kemampuan yang lemah dan akan mudah terguncang apabila menghadapi 

rintangan dalam melakukan tugasnya. 

              Komponen ini juga berkaitan langsung dengan komponen magnitude di 

mana semakin tinggi taraf kesulitan tugas yang dihadapi maka akan semakin tinggi 

keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. Efikasi dalam diri individu dapat 

terjadi tinggi atau dapat juga rendah, jika efikasi tinggi maka akan memberikan 

dampak yang lebih baik terhadap dorongan individu untuk mencapai tujuan yang ia 

harapkan, sedangkan jika efikasi rendah pada diri individu, maka akan berdampak 

terhadap menurunnya dorongan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  Dengan 

asumsi tersebut, untuk meningkatkan efikasi menurut Santrock (1999) menyebutkan 

empat tahap untuk meningkatkan efikasi yang dimiliki. Keempat tahap tersebut 

adalah: (a) Memilih satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai di mana tujuan yang 

dipilih tentu saja yang sifatnya realistis untuk dicapai. (b)  Memisahkan pengalaman 

masa lalu dengan rencana yang sedang dilakukan. Hal ini penting untuk dilakukan 
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agar pengaruh kegagalan masa lalu tidak tercampur baur dengan rencana yang sedang 

dilakukan. (c) Tetap berusaha  mempertahankan prestasi yang baik dengan cara 

berusaha tetap fokus dengan keberhasilan yang telah dicapai. (d) Membuat daftar 

urutan situasi atau kegiatan yang diharapkan dapat diatasi atau dapat dilakukan mulai 

dari yang paling mudah sampai ke yang paling sulit. Hal ini penting untuk 

mengingkatkan efikasi secara bertahap dalam pengerjaan hal-hal yang sulit. 

2.2.3 Teknik Self Talk 

2.2.3.1 Pengertian Teknik Self talk 

 Self  Talk memiliki banyak nama lain, termasuk inner monologue ( monolog 

batin), inner dialogue ( dialog batin), inner speech ( pembicaraan batin), self- 

verbalizing (verbalisasi diri), self instructing ( memberi instruksi pada diri sendiri), 

dan berbicara kepada diri sendiri ( Richard Nelson- Jones, 2012 : 31). Semua 

pemikiran verbal dapat dianggap sebagai self- talk, tetapi yang akan dibahas fokusnya 

adalah pada bidang self talk tertentu, yaitu menginstruksikan kepada diri sendiri 

untuk menguasai pembelajaran ketrampilan konseling dan situasi helping tertentu 

dengan lebih baik.  

 Seligman dan Reichenberg (2013) mendiskripsikan self talk sebagai sebuah 

pep talk pembicaraan yang dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian atau 

antusiasme positif yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri setiap hari. Ketika 

menggunakan self talk, seseorang berulang- ulang menyebutkan sebuah frasa suportif 

yang sangat membantu ketika dihadapkan pada suatu masalah. Self talk bersifat  self 

fulfilling, dan penting bagi orang- orang untuk belajar cara – cara untuk menantang 
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keyakinan – keyakinan yang tidak masuk akal. Self talk adalah suatu teknik yang 

dapat digunakan untuk menyangkal keyakinan yang tidak masuk akal dan 

mengembangkan pemikiran yang lebih sehat, yang akan menghasilkan self talk yang 

positif. Self talk adalah suatu cara bagi orang- orang untuk menangani pesan negative 

dari dalam dirinya sendiri. 

 Seseorang dapat menggunakan self talk positif dan negative. (Egan : 2010). 

Self talk seseorang dapat dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang lain (misalnya, 

orang tua, guru, teman sebaya) tentang dirinya (Burnett& Mc Crindle, 1999). 

Seseorang yang menggunakan self talk positif mereka sangat mungkin tetap 

termotivasi untuk mencapai tujuan mereka (Pearson, 2000). Self talk negative 

seringkali bersifat self- defeating dan mencegah klien untuk membaik atau sukses. 

Tipe self talk negative didominasi oleh pesismisme dan kekecewaan (Pearson , 2000). 

Dengan menggunakan self talk untuk mengubah cara berfikir absolutif, klien dapat 

mencapai control yang lebih besar atas berbagai situasi ( Corey, 2015).  

2.2.3.2 Implementasi Teknik Self Talk 

 Metode Countering adalah sebuah metode yang menggunakan empat langkah 

popular untuk mengurangi self talk negative (M.E. Young, 2013) yaitu : 

1. Langkah pertama tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mendiskusikan sef 

talk negative. Untuk meningkatkan efektivitasnya, konselor professional perlu 

mengetahui keterlibatan konseli dalam self talk negative yang mana, seberapa 

sering self talk terjadi, dan tipe- tipe situasi yang memunculkan self talk 

negative. Langkah konselor “ Konselor meminta klien membawa sebuah kartu 
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indeks atau catatan mengenai kritik- kritik tentang dirinya atau sifat negative 

yang ingin dirubah klien. Kartu indek ini akan memberikan informasi yang 

berharga untuk konselor dan juga dapat membantu klien memahami perasaan- 

perasaan dari hasil kritik terhadap dirinya (klien melakukan introspeksi diri). 

2. Melakukan self monitoring (memantau diri sendiri) kurang lebih selama satu 

minggu. Dalam langkah kedua ini bertujuan untuk memeriksa apa maksud self 

talk negative klien. Untuk mengeksplorasi fungsi self talk negative, konselor 

dapat bertanya kepada klien. Contoh : Apakah yang dilakukan oleh self talk 

negative ini untk membantu saya melakukan atau merasakan sesuatu. Dengan 

begini dapat membantu klien dan konselor professional untuk memahami 

dasar self talk negative tetapi klien juga dapat menyadari bahwa ada hal lain 

yang ingin ditangani selama sesi- sesi konseling. 

3. Mengembangkan Counters (pernyataan- pernyataan yang ditujukan kepada 

dirinya yang tidak kompatibel dengan pikirannya) ( M.E. Young 2013). 

Counters yang paling efektif melawan keyakinan yang tidak masuk akal dan 

konsisten dengan nilai- nilai klien. Counters seharusnya disusun kata- katanya 

secara positif dan dalam bahasa inggris (dalam present tense), dan bersifat 

realistis, mudah dihafal dan berulang- ulang.  

 Tujuan langkah terakhir dari metode countering adalah klienn 

meninjau kembali counters tersebut setelah mempraktikannya. Banyaknya 

waktu yang dibutuhkan klien untuk melatih counter mereka bervariasi, 

biasanya lebih dari satu minggu. Untuk mengevaluasi efektivitas counters bias 
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menggunakan subjective units of distress scale, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Klien mengidentifikasi pernyataan negative yang ditujukan kepada 

dirinya sendiri dan merating ketidaknyamanan pada skala SUDS. 

2. Klien mengidentifikasi salah satu counters dan sekali lagi merating 

tingkat kenyamanan baru pada skala SUDS. 

3. Efektivitas counters dapat diukur dengan mengurangkan rating yang 

kedua dari rating yang pertama. Jika ada pengurangan dalam perasaan 

tidak nyaman, counters tersebut dapat dianggap efektif. Semakin besar 

penurunan rating yang kedua, akan semakin efektif pula counters 

tersebut. 

2.2.3.3 Variasi- variasi Teknik Self Talk. 

Salah satu variasi teknik self talk adalah : 

1. P & Q Method ( metode P & Q). Dalam metode ini ketika self talk 

dimulai, klien pause (P)berhenti, mengambil napas dalam- dalam, dan 

question (Q) menanyai dirinya sendiri untuk menemukan apa yang 

meresahkan tentang situasinya. Salah satu pertanyaan seharusna 

menyangkut sebuah cara alternative untuk menafsirkan apa yang telah 

terjadi sehingga klien dapat menangani perasaan- perasaannya dengan 

tepat. 

2. Instant repaly. Ketika seorang klien menyadari bahwa dirinya merespon 

sesuatu dengan cara yang tidka diinginkan, ia perlu menangkap self talk 
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negatifnya menantangnya, dan mengubahnya (Schafer, 1998 : 373). Untuk 

menanntang self negative, klien dapat mengevaluasi apakah self talk, itu 

factual atau terdistorsi, sedang atau ekstreem, dan membantu atau 

merugikan. 

2.2.3.4 Tahapan dalam Teknik Self Talk 

Selain itu, Meinchenbeum, (dalam Corey, 1996), menggambarkan proses 

tahapan teknik self- Talk: 

1. Observasi Diri: di awal intervensi, siswa diminta untuk mendengarkan 

dialog internal dalam diri mereka dan mengenali karakteristik pemyataan 

negatif yang ada. Proses ini melibatkan kegiatan meningkatkan 

sensitivitas terhadap pikiran, perasaan, perbuatan, reaksi fisiologis dan 

pola reaksi terhadap orang lain. 

2. Memulai Dialog Internal Baru: Setelah siswa belajar untuk mengenali 

tingkah laku maladaptifhya, mereka mulai mencari kesempatan untuk 

mengembangkan altematif tingkah laku adaptif dengan earn merubah 

dialog internal dalam diri mereka. Dialog internal yang baru diharapkan 

dapat menghasilkan tingkah laku baru, yang sebaliknya akan memberikan 

dampak terhadap struktur kognisi siswa. 

3. Belajar keterampilan Baru: Siswa kemudian belajar teknik mengatasi 

masalah yang secara praktis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada saat yang sama, siswa diharapkan untuk tetap memusatkan perhatian 
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kepada tugas membuat pemyataan bam dan mengamati perbedaan 

hasilnya. 

2.2.3.5 Fungsi dan Evaluasi Teknik Self Talk. 

 Teknik ini juga dapat digunakan untuk klien yang perlu mengembangkan 

motivasi. Self talk positif digunakan untuk membantu anak- anak untuk lebih 

memfokuskan pada hal- hal positif daripada negative untuk memperkuat ketrampilan 

coping mereka. Tujuannya adalah agar anak mengidentifikasi pikiran- pikiran atau 

self talk negative yang tidak realistis untuk mengidentifikasi pikiran- pikiran negative 

yang tidak realistis dan mengembangkan cara pandang yang lebih realistis dan adaptif 

( Pearlman, D’Angelo Schwalbe, & Cloltre, 2010). Menggunakan self talk sebagai 

bagian dari intervensi perilaku kognitif yang dapat digunakan guru dengan siswa- 

siswa yang memiliki defisit perilaku. 

2.2.4 Konseling Kelompok  

2.2.4.1 Pengertian Konseling Kelompok 

Konseling kelompok adalah proses interpersonal yang dipimpin oleh konselor 

yang terlatih secara profesional dan dilaksanakan dengan individu-individu yang 

sedang menghadapi problem-problem perkembangan khusus. Wibowo (2005: 32) 

mengemukakan bahwa konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada 

individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan 

diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan 

pertumbuhannya. Konseling merupakan suatau proses intervensi yang bersifat 

membantu individu untuk meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan 
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hubungannya dengan orang lain. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan 

pertumbuhan dan perkembangan individu yang sehat adalah melalui proses konseling 

yang dilakukan oleh konselor terlatih dan profesional dalam menggunakan teknik-

teknik khusus secara sistematis untuk membantu orang lain berhubungan secara 

realistis dan sukses dengan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya, dan 

menimbulkan kesadaran penuh tentang pribadinya. 

Konseling kelompok adalah proses interpersonal yang dipimpin oleh konselor 

yang terlatih secara profesional dan dilaksanakan dengan individu-individu yang 

sedang menghadapi problem-problem perkembangan khusus. Menurut Gibson (2011: 

275) hal itu berfokus pada pikiran, perasaan, sikap, nilai, tujuan tingkah laku dan 

tujuan individu dan grup secara keseluruhan. Konseling kelompok merupakan sebuah 

layanan bantuan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan sebuah dinamika, 

sedangkan dinamika akan tecipta apabila hubungan interpersonal didalam kelompok 

dapat berjalan dengan baik. 

Konseling kelompok memfasilitasi hubungan antar manusia melalui 

pemberian bantuan berupa kumpulan dari 5-7 orang untuk saling membantu 

memecahkan masalah. Rasional dari jumlah anggota kelompok yang tergolong 

sedikit memberikan ruang bagi pemecahan masalah yang lebih terfokus. Jumlah 

anggota kelompok dapat bervariasi tergantung pada situasi permasalahan yang akan 

dibahas, namun tetap tergolong sedikit daripada jumlah anggota bimbingan kelompok 

ataupun klasikal. Hal ini senada dengan pernyataan Gazda dkk dalam (Gladding, 

2012) bahwa konseling kelompok diadakan di lingkungan yang akrab dan kecil.  
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 Istilah konseling kelompok (group counseling) menurut Gibson & Mitchell 

(2011: 275) mengacu kepada penyesuaian rutin atau pengalaman perkembangan 

dalam lingkup kelompok. Konseling kelompok difokuskan untuk membantu konseli 

mengatasi problem mereka lewat penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian 

sehari-hari. Contohnya, fokus kepada modifikasi perilaku. Pengertian tersebut 

diartikan sebagai suatu layanan yang dapat mencegah atau memperbaiki baik bidang 

pribadi, sosial belajar ataupun karir. Konseling kelompok menekankan pada 

komunikasi interpersonal yang melibatkan pikiran, perasaan, perilaku dan 

memfokuskan saat ini dan sekarang. Konseling kelompok biasanya berorientasi pada 

masalah dan anggota kelompok sebagian besar dipengaruhi isi dan tujuan mereka. 

 Sedangkan Corey (2012:4), mendefinisikan konseling kelompok memiliki 

tujuan preventif dan remedial. Umumnya, kelompok konseling memiliki fokus 

khusus, yang mungkin bersifat pendidikan, karir, sosial, atau pribadi. Kinerja 

kelompok menekankan komunikasi interpersonal terhadap pikiran sadar, perasaan, 

dan perilaku dalam kerangka waktu di sini dan yang terjadi sekarang. 

Selanjutnya (Corey, Corey & Corey, 2014:9) menyatakan konseling 

kelompok berfokus pada proses interpersonal dan strategi pemecahan masalah yang 

menekankan pemikiran sadar, perasaan, dan perilaku. Konseling kelompok adalah 

proses interpersonal yang dipimpin oleh konselor yang terlatih secara profesional dan 

dilaksanakan dengan individu-individu yang sedang menghadapi problem-problem 

perkembangan khusus. Menurut Gibson (2011: 275) hal itu berfokus pada pikiran, 

perasaan, sikap, nilai, tujuan tingkah laku dan tujuan individu dan grup secara 
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keseluruhan. Konseling kelompok merupakan sebuah layanan bantuan yang dalam 

pelaksanaannya membutuhkan sebuah dinamika, sedangkan dinamika akan tecipta 

apabila hubungan interpersonal didalam kelompok dapat berjalan dengan baik. 

Konseling kelompok adalah pengalaman-pengalaman perkembangan dan 

penyesuaian rutin yang disediakan dalam lingkup kelompok untuk membantu konseli 

mengatasi penyesuaian diri sehari-hari dan menjaga perkembangan dan pertumbuhan 

pribadi tetap di koridor yang benar dan sehat (Gibson, 2011: 52). Konseling 

kelompok adalah proses konseling yang dilakukan dalam situasi kelompok, dimana 

konselor berinteraksi dengan konseli dalam bentuk kelompok yang dinamis untuk 

memfasilitasi perkembangan individu dan atau membantu individu dalam mengatasi 

masalah yang dihadapinya secara bersama-sama. Dengan memperhatikan beberapa 

definisi yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan konseling kelompok adalah 

suatu layanan yang dilakukan oleh konselor kepada sejumlah individu yang sedang 

mengalami permasalahan dalam hidupnya, dengan memerhatikan perbedaan 

karakteristik dari anggota kelompok dan permasalahan yang dialaminya, melalui 

dinamika kelompok yang dipimpin konselor, anggota kelompok dapat saling 

membantu dan berinteraksi antar sesama anggota kelompok guna membantu 

menyelesaikan permasalahan yang dialami anggota kelompok dan mengembangkan. 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa konseling kelompok 

merupakan proses interpersonal yang dinamis yang melibatkan teknik-teknik 

konseling kepada individu-individu. Setiap anggota kelompok mengeksplorasi 

masalah dan perasaan-perasaannya antara yang satu dengan yang lainnya dengan 
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bantuan konselor berusaha untuk mengubah sikap, dan nilai-nilainya, dan kemudian 

memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan diri dalam situasi 

pendidikan. Konseling kelompok yang diselenggarakan dalam suasana kelompok 

adalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi dalam kelompok itu. 

2.2.4.2 Tujuan Konseling Kelompok 

Adanya unsur pemberian bantuan dalam interaksi konseling kelompok 

membantu para anggota kelompok dan pemimpin kelompok untuk menemukan 

bentuk penyelesaian pada masalah yang dialami oleh anggota kelompok kekuatan 

kelompok yang menjadi inti dalam proses konseling dalam konseling kelompok, 

konseling kelompok juga membantu bagi konselor dalam rangka menyelesaiakan 

masalah yang membutuhkan situasi bersama. Membantu konselor yang tidak banyak 

memiliki waktu dan kesempatan untuk bertemu satu per satu dengan konseli. Ini 

sejalan dengan pendapat Gladding (2012: 300) menyatakan bahwa hal yang sangat 

alami bagi konselor untuk memanfaatkan cara interaksi manusia melalui interaksi 

kelompok. Konselor sangat terbantu jika permasalahan yang sama dialami oleh 

beberapa konseli disatukan untuk dibahas bersama. 

Wibowo (2005: 20) mengungkapkan tujuan konseling kelompok yaitu tujuan 

yang ingin dicapai dalam konseling kelompok, yaitu pengembangan pribadi, 

pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing 

anggota kelompok, agar terhindar dari masalah dan masalah diselesaikan dengan 

cepat melalui bantuan anggota kelompok lainnya. Menurut Gibson (2011: 275) 
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Konseling kelompok bertujuan untuk membatu konseli mengatasi masalah mereka 

lewat penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian hari ke hari. 

Beberapa hal yang menjadi gambaran tujuan konseling kelompok (Corey, 

2012: 5) antara lain: 

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, serta untuk 

mengembangkan identitas sebagai pribadi yang unik. 

2. Untuk mengetahui kesamaan kebutuhan dan masalah sesama anggota dan 

untuk mengembangkan rasa keterhubungan. 

3. Untuk membantu anggota kelompok belajar bagaimana membangun 

hubungan yang intim dan bermakna. 

4. Untuk membantu anggota kelompok dalam menemukan sumber daya dalam 

keluarga dan masyarakat sebagai cara mengatasi keprihatinan mereka. 

5. Untuk meningkatkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri dan untuk 

mencapai pandangan baru tentang diri sendiri dan orang lain. 

6. Untuk mempelajari cara mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. 

7. Untuk mengembangkan kepedulian dan kasih sayang untuk kebutuhan dan 

perasaan orang lain. 

8. Untuk menemukan cara alternatif untuk menangani madalah ayng sedang 

berkembang dan untuk menyelesaikan konflik tertentu. 

9. Untuk meningkatkan pengarahan diri sendiri, saling ketergantungan, dan 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. 
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10. Untuk menjadi sadar akan pilihan seseorang dan mampu membuat pilihan 

yang bijak. 

11. Untuk membuat rencana yang spesifik untuk engubah perilaku tertentu. 

12. Untuk mempelajari keterampilan sosial yang lebih efektif. 

13. Untuk mempelajari cara dalam menantang orang lain secara baik-baik, peduli, 

jujur dan terus terang. 

14. Untuk memperjelas nilai-nilai seseorang dan memutuskan apa dan bagaimana 

mengubah perilaku mereka. 

Diharapkan dengan adanya konseling kelompok, melatih anggota kelompok 

agar berbicara dengan orang banyak, dapat bertenggang rasa terhadap teman 

sebayanya, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota 

kelompok, mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Kebanyakan 

masalah berkaitan dengan hubungan antar pribadi dalam lingkungan sosial. 

Konseling kelompok memberikan lingkungan sosial yang dapat dipakai sebagai 

sarana memecahkan masalah ini.  

Tujuan umum konseling kelompok adalah mengembangkan kepribadian siswa 

untuk mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, kepercayaan diri, kelompok 

dapat dipakai untuk belajar mengekspresikan perasaan, perhatian dan pengalaman. 

Anggota belajar keterampilan sosial, belajar berhubungan pribadi lebih mendalam, 

dan kesempatan dan menerima di dalam kelompok. Efisiensi dan ekonomis dalam 

konselor, karena dalam satu waktu tertentu dapat memberikan konseling lebih dari 

seorang siswa (Prayitno, 2012: 98). 
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Tujuan konseling kelompok adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri 

konseli. Kepercayaan diri dapat ditinjau dalam kepercayaan diri lahir dan batin yang 

diimplementasikan kedalam tujuh ciri yaitu, cinta diri dengan gaya hidup dan 

perilaku untuk memelihara diri, sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki, 

memiliki tujuan hidup yang jelas, berfikir positif dengan apa yang dikerjakan dan 

bagaimana hasilnya, dapat berkomunikasi dengan orang lain, memiliki ketegasan, 

penampilan diri yang baik dan memiliki pengendalian perasaan.  

Berdasarkan teori-teori tersebut disimpulkan bahwa tujuan konseling 

kelompok adalah membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan 

aktual (hangat) dan menjadian perhatian peserta. Melalui  layanan kelompok yang 

intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut para peserta memperoleh wawasan 

dan sikap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya dalam 

bersosialisasi/komunikasi. 

 Dari penjelasan di atas diartikan juga tujuan konseling kelompok yaitu untuk 

belajar mengembangkan kesadaran dan pengetahuan diri, untuk mengembangkan 

kepekaan kepada orang lain, untuk mengetahui kebutuhan komunitas kelompok dan 

persoalan serta pengertian yang universal; untuk memperluas motivasi diri, percaya 

diri, menghargai diri dalam perintah untuk mencapai pandangan yang baru dalam 

dirinya; untuk mempelajari cara mengekspresikan emosi seseorang dengan cara yang 

sehat; untuk menemukan jalan pilihan suatu hubungan dengan persoalan 

perkembangan yang normal dan memecahkan permasalahan; untuk memperluas 

wawasan diri, otonomi dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain; untuk 
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menjadi sadar akan suatu pilihan dan untuk memutuskan pilihan yang bijaksana; 

untuk membuat rencana khusus terhadap beberapa perubahan perilaku, mengerjakan 

sendiri, menjalankan sesuai perencanaan; untuk belajar keahlian sosial yang lebih 

efektif; untuk menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan yang lain; 

untuk belajar bagaimana menghadapi orang lain dengan peduli, perhatian, kejujuran, 

dan petunjuk; untuk menghindari pembicaraan sendiri, harapan dan untuk belajar dari 

satu harapan yang dimiliki; dan untuk menjelaskan suatu nilai dan memutuskan 

bagaimana mengubahnya. 

 Menurut Jacob (2012:19) menyatakan bagi sejumlah orang, konseling 

kelompok lebih baik daripada konseling individual karena anggota kelompok 

membutuhkan masukan dari anggota yang lain dan mereka juga dapat belajar 

mendengarkan, menghargai daripada sekedar berbicara. Di lingkungan remaja, 

konseling kelompok lebih baik daripada konseling individual karena remaja biasanya 

lebih senang berbicara dengan para remaja lain daripada dengan orang dewasa. 

2.2.4.3 Manfaat Layanan Konseling Kelompok 

Konseling kelompok di sekolah banyak diminati siswa sekolah, terutama 

ketika belajar bagaimana mereka sering bertukar pikiran tentang minat dan 

keprihatinan. Mereka senang mengetahui bahwa orang lain memiliki perasaan dan 

pemikiran yang sama. Para siswa menyukai dukungan dari anggota kelompok yang 

bekerja bersama baik untuk tujuan individu maupun kelompok. Konseling kelompok 

di sekolah merupakan intervensi konselor yang dapat menemukan kebutuhan banyak 

siswa (Myrick, 2011). 
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Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan layanan 

konseling kelompok. Manfaat layanan konseling kelompok menurut Prayitno (1995: 

77) adalah: 

1) Mengatasi masalah baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh siswa; 

2) siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, 

kreatif, produktif dan berperilaku jujur; 

3) Meringankan beban mental siswa dalam belajar; 

4) Membantu siswa untuk memahami diri dan lingkungannya; 

5) Mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat 

menghambat perkembangan dirinya; 

6) Membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima atau 

menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan hubungan sosial, baik di rumah, 

sekolah maupun masyarakat; 

7) Membantu untuk mencari dan menggali informasi tentang karir, dunia kerja 

dan prospek masa depan siswa. 

Manfaat konseling kelompok mampu memperluas populasi layanan, 

menghemat waktu pelaksanaan, mengajarkan individu untuk selalu komitmen pada 

aturan, mengajarkan individu untuk hidup dalam suatu lingkungan yang lebih luas, 

terbuka terhadap perbedaan dan persamaan dirinya dengan orang lain. Dengan adanya 

layanan konseling kelompok dapat membantu siswa agar berkembang menjadi 

mandiri, kreatif, bertanggung jawab, produktif dan berperilaku jujur. 
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Berdasarkan teori-teori tersebut disimpulkan bahwa manfaat konseling 

kelompok bahwa melalui interaksi dengan semua anggota keompok mereka 

memenuhi beberapa kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan 

diri dengan teman-teman sebayanya dan diterima oleh mereka, kebutuhan untuk 

bertukar pikiran dan berbagi perasaaan, kebutuhan menemukan nilai-nilai kehidupan 

sebagai pegangan dan kebutuhan untuk menjadi mandiri. 

2.2.4.4. Keunggulan dan Kelemahan Konseling Kelompok 

Sebagai salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling, layanan 

konseling kelompok memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan bentuk 

layanan bimbingan dan konseling yang lainnya. Wibowo (2005: 41) kelebihan 

layanan konseling kelompok sebagai suatu layanan pemberian pada individu yang 

sedang berkembang dalam mencapai perkembangan yang optimal, kemandirian dan 

kebahagiaan adalah sebagai berikut: (1) kepraktisan, (2) perubahan perilaku, (3) 

komunikasi yang efektif, (4) mempelajari keterampilan sosial, (5) saling memberi dan 

menerima bantuan, belajar lebih memahami orang lain dan menghargai kepribadian 

orang lain 

Keunggulan konseling kelompok dikemukakan Prayitno (2012: 149), guru 

bimbingan dan konseling dapat berhadapan dengan sejumlah siswa untuk membantu 

siswa sesuai dengan kebutuhan. Anggota konseling kelompok akan belajar untuk 

berlatih tentang perilaku baru yakni adanya ajang latihan (konseling kelompok) untuk 

mengubah perilaku yang kurang memuaskan menjadi lebih memuaskan, layanan 

konseling kelompok juga merupakan kesempatan yang luas untuk berkomunikasi 
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dengan anggota lain mengenai kebutuhan dalam rangka mengembangkan diri, 

membahas masalah anggota konseling kelompok, dan juga adanya kebebasan untuk 

mengekspresikan perasaan, menunjukkan perhatian anggota lain dan belajar untuk 

meningkatkan kepercayaan pada orang lain. 

Anggota dapat belajar memberikan umpan balik, meniru anggota lain yang 

telah terampil, dapat belajar dari pemimpin konseling kelompok, dapat melakukan 

konfrontasi secara tepat dengan memperlihatkan perhatian secara sungguh-sungguh 

pada anggota lain, saling memberi dan menerima bantuan serta empati yang tulus 

akan menumbuhkan harga diri, keyakinan diri dan suasana yang positif diantara 

anggota. Sehingga setiap anggota akan merasa diterima dan dimengerti. Belajar lebih 

memahami orang lain dan menghargai kepribadian orang lain, membutuhkan bertukar 

pikiran dan berbagi rasa dengan anggota lain, dan dapat mengambil manfaat diri, 

umpan balik yang diberikan anggota lain.  

Keterbatasan konseling kelompok dikemukakan oleh Wibowo (2005: 42) 

tidak semua siswa cocok berada dalam kelompok, beberapa diantaranya 

membutuhkan perhatian dan intervensi individual, tidak semua siswa siap atau 

bersedia untuk bersikap terbuka dan jujur mengemukakan isi hatinya terhadap teman-

temannya di dalam kelompok, lebih-lebih yang akan dikatakan terasa memalukan 

bagi dirinya, persoalan pribadi satu-dua anggota kelompok makin kurang mendapat 

perhatian dan tanggapan bagaimana mestinya. 

 Karena perhatian kelompok terfokus pada persoalan pribadi anggota yang 

lain, sebagai akibatnya siswa tidak akan merasa puas, siswa mengharapkan terlalu 
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banyak bantuan dari kelompok, sehingga tidak berusaha untuk berubah. Sering 

kelompok bukan dijadikan sarana untuk berlatih melakukan perubahan, tapi justru 

dipakai sebagai tujuan (Prayitno, 2012: 154). 

Winkel (2006: 235) mengemukakan bahwa keterbatasan konseling kelompok 

adalah tidak cocok digunakan untuk menangani masalah-masalah perilaku tertentu, 

beberapa anggota kelompok menerima perhatian individual yang tidak memadai, 

adanya kesulitan untuk menjadwal konseling kelompok dalam lingkup sekolah, 

hakikat konseling kelompok yang tidak spesifik sering sulit untuk menjastifikasi 

orang tua, guru, dan administrator yang skeptis. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa keunggulan dan 

keterbatasan konseling kelompok adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan permasalahan maka dalam suasana layanan konseling kelompok 

dapat memungkinkan bagi siswa tersebut untuk mengungkapkan permasalahannya 

secara leluasa. Keterbatasan konseling kelompok adalah tidak semua siswa mampu 

untuk terbuka dan masih memiliki rasa ketakutan untuk percaya dengan orang lain. 

2.2.4.4 Tahap-tahap Konseling Kelompok 

Corey (2012: 62) Tahapan-tahapan yang akan diuraikan disini bukanlah suatu 

tahapan yang mempunyai fase-fase yang sangat (secara tegas) berbeda-beda, dan juga 

tidak secara tegas terpisah. Tetapi fase-fase tersebut saling berhubungan. Isi dari 

kelompok akan mempengaruhi perbedaan proses dari masing-masing kelompok. 

Perbedaan proses tersebut akan bergantung pada orientasi teoritis dari pemimpin 

kelompok, tujuan kelompok dan populasi kelompok. Perbedaan-perbedaan tersebut 
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ada suatu kesamaan pola evolusi dari masing-masing kelompok, dengan mempelajari 

problem-problemnya dan krisis-krisis yang berpengaruh pada tiap-tiap tahapan, dan 

akan tahu kapan dan bagaimana menanganinya. 

Tahap-tahap perkembangan kelompok dalam layanan konseling kelompok 

menurut Prayitno (2012: 170) diselenggarakan melalui empat tahap kegiatan, 1) tahap 

pembentukan, tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu 

kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan 

bersama. 2) tahap peralihan, tahapan untuk mengalihkan kegiatan kelompok ke 

kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok, 3) tahap 

kegiatan,  kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu, 4) tahap penutupan,  

tahap akhir dari seluruh kegiatan. 

Karena keunggulan, tahapan digunakan adalah menurut Wibowo (2005: 85) 

dikemukakan bahwa tahapan konseling kelompok dibagi menjadi empat tahapan, 

yaitu (1) tahap permulaan kelompok (beginning stage), (2) tahap transisi dalam 

kelompok (transition stage), (3) tahap kegiatan (the working stage), (4) tahap 

pengakhiran (termination stage). Tahap awal adalah saat-saat orientasi dan 

penggalian. Penentuan struktur kelompok, pengenalan dan penggalian harapan-

harapan atau keinginan-keinginan anggota-anggotanya. Selama fase ini anggota 

mempelajari fungsi kelompok, memperjelas harapan-harapan mereka, mempertegas 

tujuan-tujuan mereka (anggota) dan mencari posisinya dalam kelompok. Anggota 

kelompok berhak untuk membawa ciri-ciri atau keunikan mereka dan membentuk jati 

dirinya (tidak menjadi lebur dalam kelompok). 
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Karakteristik tahap awal adalah waktu untuk orientasi dan menetapkan 

strukturisasi kelompok. Kondisi-kondisi yang akan terjadi adalah partisipan menilai 

suasananya dan berusaha bergaul. Anggota mempelajari aturan-aturannya dan apa- 

suasananya dan berusaha bergaul. Anggota mempelajari aturan-aturannya dan apa-

apa yang bisa diharapkan, mempelajari bagaimana fungsi kelompok dan belajar 

bagaimana berpartisipasi dalam kelompok. Anggota memperlihatkan perilaku yang 

dapat diterima secara umum, pengambilan resiko dan penggalian masih sedikit dan 

berhati-hati, kekompakan kelompok dan kepercayaan lambat laun mulai terbentuk,  

jika anggota-anggotanya bersedia mengekspresikan/mengungkapkan apa yang 

mereka pikirkan dan rasakan.  

Anggota memperhatikan apakah mereka dapat masuk atau tidak dan mereka 

mulai menetapkan posisi mereka dalam kelompok. Perasaan-perasaan negatif mulai 

nampak untuk menguji apakah perasaan-perasaan tersebut dapat diterima. Masalah 

utama adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan, di sini ada masa keheningan dan 

kecanggungan para anggota mulai mencari arah dan berpikir kelompok ini. 

Para anggota memutuskan siapa-siapa yang dapat mereka percaya dan 

seberapa mereka akan terbuka, seberapa aman kelompok ini siapa-siapa yang mereka 

sukai dan yang tidak disukai, dan seberapa jauh untuk terlibat. Para anggota 

mempelajari perilaku-perilaku dasar dari menghargai, empati, penerimaan, perhatian 

dan menanggapi semua perilaku-perilaku yang membangun kepercayaan.  

Fungsi anggota dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kelompok 

dimana sejak awal dalam kelompok, beberapa peranan-peranan dan tugas-tugas yang 
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spesifik penting dalam membentuk kelompok, fungsi yang dimaksudkan adalah 

mengambil langkah aktif untuk menciptakan suasana kepercayaan. Mempelajari 

untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran seseorang, 

terutama ketika mereka menyinggung dalam interaksi kelompok. Bersedia 

mengungkapkan ketakutan-ketakutan, harapan-harapan, perhatian-perhatian, 

keberatan-keberatan dan harapan-harapan menyangkut kelompok, bersedia 

memperkenalkan diri dalam kelompok, terlibat dalam menciptakan aturan-aturan 

kelompok. Membangun tujuan-tujuan pribadi dan spesifik yang menentukan 

partisipasi dalam kelompok, mempelajari proses dasar dalam kelompok, terutama 

bagaimana untuk terlibat dalam interaksi kelompok.  

Tahap kedua adalah tahap transisi dimana tahapan ini ditandai adanya 

perasaan-perasaan khawatir dan defentif (bertahan) dalam berbagai bentuk 

perlawanan. Dalam keadaan seperti itu banyak anggota yang merasa tertekan ataupun 

resah yang menyebabkan tingkah laku mereka menjadi tidak sebagaimana biasanya 

(Wibowo, 2005: 90). Sebagai tahap transisi yang bertujuan membebaskan anggota 

kelompok dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu atau saling tidak percaya untuk 

memasuki tahap berikutnya, makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaa, 

minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok.  

Pada tahap peralihan suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok 

sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dibawa untuk menuju kegiatan 

kelompok. Karakteristik tahap transisi pengembangan kelompok ditandai dengan 

perasaan-perasaan khawatir, defentif dan berbagai bentuk perlawanan (Corey, 2007: 
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101). Pada kondisi demikian anggota peduli tentang apa yang dipikirkan terhadapnya 

jika mereka meningkatkan kewaspadaan diri dan peduli terhadap penerimaan atau 

penolakan, belajar mengekspresikan diri sehingga anggota yang lain 

mendengarkannya. Peranan anggota kelompok adalah terpusat pada mengenali dan 

menangani berbagai bentuk resistensi. Tugas anggota kelompok adalah mengenali 

dan mengekspresikan berbagai perasaan negatif. Menghormati perilaku perlawanan 

seseorang tetapi kerja sama dengannya. Mempelajari bagaimana berkonfrontasi 

dengan anggota yang lain dalam sikap yang membangun. Bersedia menghadapi dan 

menangani reaksi terhadap apa yang terjadi dalam kelompok.  

Tahap ketiga adalah tahap kegiatan (working stage), tahap kegiatan 

merupakan inti kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan 

pengiringnya cukup banyak, tahap ini juga merupakan tahap bekerja (Wibowo, 2005: 

94). Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Tahap ini 

ditandai adanya eksplorasi masalah-masalah yang nampak dan dengan tindakan yang 

efektif untuk menghasilkan perubahan-perubahan perilaku yang dikehendaki. 

Pada kegiatan ini saatnya anggota berpartisipasi untuk menyadari bahwa 

merekalah yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Jadi, mereka harus 

didorong untuk mengambil keputusan sendiri masalah-masalah yang dihadapi untuk 

digali dalam kelompok, mereka harus belajar bagaimana menjadi bagian kelompok 

yang integral dan sekaligus memahami kepribadiannya sendiri, dan menyaring umpan 

balik yang diterima dan membuat keputusan sendiri apa yang akan dilakukan. 
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Anggota merasa mempunyai harapan besar di mana mereka dapat berubah jika 

mereka bersedia untuk mengambil tindakan, dan mereka tidak merasa putus asa. 

Tahap keempat adalah tahap akhir yaitu konsolidasi dan terminasi, hal ini 

penting bahwa masalah-masalah terminasi dapat dipecahkan lebih awal pada 

permulaan dalam sejarah kelompok. Setiap awal pengakhiran selalu merupakan 

kenyataan dan anggota memerlukan peringatan secara periodik dari pemimpin dengan 

ciri kelompok akan berakhir. Jika pemimpin mengetahui perasaan mereka tentang 

terminasi dan dapat berhubungan dengan mereka secara konstruktif, bahkan mereka 

tidak pada posisi \atau dalam keadaan untuk membantu anggota yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang terpisah. Beberapa pemimpin kelompok menemukan 

kesulitan-kesulitan pada tahap akhir untuk alasan-alasan yang bervariasi, dan mereka 

cenderung untuk menghidari perasaan sedih atau duka dimana mereka akan 

mengalaminya sebagai suatu kelompok.  

Berkenaan dengan tahap akhir kegiatan kelompok, kegiatan suatu kelompok 

tidak mungkin berlangsung terus menerus tanpa henti (Wibowo, 2005: 97). Setelah 

kegiatan kelompok memuncak pada tahap kegiatan, kegiatan kelompok ini kemudian 

menurun dan selanjutnya kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang 

dianggap tepat. Pada saat kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok 

sebaiknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah anggota 

kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah dipelajari (dalam suasana 

kelompok), pada kehidupan nyata anggota sehari-hari. 



67 
 

 
 

Selama tahap akhir kelompok, karakteristiknya adalah mungkin ada sedikit 

kecemasan dan kesedihan terhadap kenyataan perpisahan. Para anggota nampaknya 

menarik diri dan ikut berpartisipasi dalam intensitas yang kurang, dalam 

mengantisipasi berakhirnya kelompok. Para anggota memutuskan tindakan-tindakan 

apa yang harus mereka ambil. Mungkin ada semacam ketakutan karena perpisahan 

yang mungkin dapat terjadi pada kehidupan sehari-hari yang mungkin saja dapat 

mereka alami dalam kelompok. Diharapkan mungkin harus ada umpan balik, anggota 

boleh mengekspresikan ketakutan, harapan dan perhatian mereka terhadap anggota 

yang lain dan menceritakan bagaimana mereka mengalaminya. Pertemuan kelompok 

bisa dibagi dalam mempersiapkan anggota untuk membaur satu sama lain dalam 

kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan permainan dan pelatihan tingkah laku untuk 

berhubungan antar anggota secara lebih efektif adalah biasa.  

Anggota bisa terlibat langsung dalam penilaian/evaluasi kelompok, bisa saja 

ada diskusi tentang pelaksanaan pertemuan-pertemuan atau ada beberapa rencana 

untuk pertanggungjawaban anggota yang akan mendorong mereka untuk 

melaksanakan rencana perubahan-perubahan (Corey, 2007: 120). Tugas utama yang 

dihadapi para anggota-anggota selama tahap akhir kelompok adalah konsolidasi dan 

mentransfer apa yang telah mereka pelajari dalam kelompok kedunia luar 

(lingkungan yang lain). Inilah waktu bagi mereka untuk mengulang kembali dan 

memasukkannya dalam kerangka kognitif kelompok. Tugas para anggota pada tahap 

akhir adalah berhubungan dengan perasaan tentang perpisahan dan terminasi. 

Persiapan untuk penerapan kegiatan yang telah mereka dapatkan kedalam situasi 
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kehidupan sehari-hari. Pemberian umpan balik yang akan memberikan gambaran 

pada anggota yang lain apa yang mereka rasakan. Untuk menyelesaikan masalah 

yang tidak terselesaikan, baik itu masalah yang ada dikelompok atau masalah yang 

ada dimasyarakat ke kelompok. Untuk mengevaluasi dampak dari kegiatan 

kelompok, membuat keputusan-keputusan dan rencana-rencana yang berhubungan 

dengan perubahan-perubahan yang akan mereka buat dan bagaimana mereka 

mengerjakan hal-hal tersebut.  

Peranan pemimpin kelompok adalah tetap mengusahakan suasana yang 

hangat, bebas dan terbuka. Memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih 

atas keikutsertaan anggota. Disamping itu fungsi anggota kelompok pada tahap 

konsolidasi adalah untuk mempersiapkan suatu kerangka yang memungkinkan para 

anggota untuk memperjelas arti dari tiap pengalaman yang diperoleh didalam 

kelompok dan mengajak para anggota untuk menerapkan dalam kehidupan nyata 

sehari-hari (Corey, 2007: 121). Kegiatan akhir dari kelompok adalah post group yang 

berupa follow up (tindak lanjut) dan evaluasi. Kualitas persiapan kegiatan kelompok 

sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan kelompok melalui tahapan-tahapan 

yang bervariasi, sama pentingnya jika kegiatan tersebut berhubungan langsung 

dengan pemimpin ketika kegiatan kelompok akan berakhir. Masalah yang secara 

dinamis berhubungan dengan keberhasilan penyelesaian dari perkembangan 

kelompok adalah  follow up dan evaluasi. 

Follow up (tindak lanjut) dapat dilaksanakan secara kelompok dan individu. 

Pada kegiatan tindak lanjut ini para anggota kelompok dapat membicarakan tentang 
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upaya-upaya apa yang telah ditempuh sejak pengakhiran kelompok untuk 

menerapkan apa yang telah didapatkan di dunia nyata. Mereka dapat melaporkan 

tentang kesulitan-kesulitan yang mereka temui, berbagai kesukacitaan dan 

keberhasilan dalam kelompok. Kegiatan tindak lanjut dan evaluasi secara individu 

dilaksanakan melalui wawancara secara individu dengan menggunakan waktu kurang 

lebih berlangsung selama 20 menit. Pada kegiatan ini memberikan kesempatan baik 

kepada anggota kelompok untuk membicarakan berbagai sumber yang 

memungkinkan keterlibatan secara profesional yang lebih matang. Para anggota 

kelompok menyampaikan tentang pengalaman mereka dan hasilnya selama mengikuti 

kegiatan konseling kelompok dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menurut Corey (2012:80-113) terdapat empat tahapan yang ada dalam proses 

layanan konseling kelompok. yakni initial stage, transition stage, working stage dan 

terminating stage. Adapun karaketristik setiap tahapan adalah sebagai berikut: 

a) Initial stage, karakteristik tahap ini adalah adanya perkenalan, 

membangun atmosfer/suasana perasaan dalam anggota kelompok, 

terdapat periode keheningan dan kecanggungan dan yang menjadi isu 

utama adalah adanya kepercayaan versus ketidakpercayaan. Anggota 

kelompok bisa merasa disertakan atau dikecualikan, maka anggota 

kelompok diminta untuk memutuskan seberapa keterbukaan yang ingin 

dicapai dan kenyamanan seperti apa yang diinginkan anggota kelompok.  

b) Transition stage, karaketristik tahap ini adalah perlunya pengujian untuk 

menentukan seberapa aman lingkungan, mengamati pemimpin apakah 
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dirinya dapat dipercaya, kemudian menjadi tempat anggota kelompok 

belajar mengekspresikan diri dan menguji apakah orang lain akan 

mendengarkan.  

c) Working stage, poin-poin penting dalam tahap kerja adalah tidak ada 

garis pemisah antara setiap tahap, kerja dapat terjadi pada setiap tahap 

bukan pada tahap kerja saja, tidak semua kelompok mencapai tahap 

bekerja dan tidak semua anggota berfungsi pada tingkat yang sama dalam 

tahap kerja.  

d) Final stage, karakteristik tahap ini adalah berkaitan dengan perasaan 

perpisahan, berurusan dengan masalah yang belum selesai, meninjau 

pengalaman kelompok, memberi dan menerima umpan balik.  

 Menurut Jacobs (2012, 35-37) layanan konseling kelompok terdapat tiga 

tahap, yaitu: 

a) Beginning stage, yaitu tahap awal mengacu pada periode waktu yang 

digunakan untuk perkenalan dan diskusi topik seperti tujuan kelompok, 

apa yang diharapkan, ketakutan, aturan kelompok, tingkat kenyamanan, 

dan isi dari kelompok. Dalam tahap ini, anggotanya saling berinteraksi 

dengan anggota lain guna menciptakan tingkat kenyamanan mereka 

sendiri dengan berbagi di grup. 

b) Middle or working stage, yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja, tahap 

dari kelompok ketika anggota focus pada tujuan. Para anggota belajar 

materi baru, berdiskusi berbagai topik, melengkapi tugas, atau terlibat 
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dalam berbagi kerja pribadi dan kerja terapi. Tahap ini merupakan inti 

dari proses kelompok; itu adalah waktu ketika anggota mengambil 

manfaat dalam kelompok. Selama tahap ini, banyak dinamika yang 

berbeda dapat terjadi, karena anggota berinteraksi dalam beberapa cara 

berbeda. Pemimpin harus memberikan perhatian khusus dengan pola 

interaksi dan sikap anggota terhadap satu sama lain dan terhadap 

pemimpin itu sendiri. Ini adalah waktu ketika anggota memutuskan 

seberapa banyak keterlibatan mereka. Jika masalah multikultural ada di 

kelompok, pemimpin perlu memperhatikan dinamika kelompok karena 

anggota dapat bertindak dan bereaksi dengan cara yang sangat berbeda, 

yang dapat disalahpahami orang lain di dalam kelompok. 

Ending or closing stage, yaitu tahap penutupan atau tahap akhir, tahap 

dikhususkan untuk mengakhiri kelompok. Selama periode ini, anggota berbagi apa 

yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka telah berubah, dan bagaimana mereka 

berencana untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Anggota juga 

mengucapkan selamat tinggal dan kesepakatan untuk mengakhiri kegiatan kelompok. 

Untuk beberapa kelompok, akhir akan menjadi pengalaman emosional, sedangkan 

untuk orang lain penutupan hanya akan berarti bila kelompok tersebut memiliki 

rencana apa yang seharusnya dilakukan. Panjang tahap penutupan akan tergantung 

pada jenis kelompok, lamanya waktu bertemu, dan perkembangannya. Sebagian besar 

kelompok hanya perlu satu sesi untuk tahap ini. 
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Berdasarkan teori-teori tersebut disimpulkan bahwa empat tahapan konseling 

kelompok, yaitu (1) tahap permulaan kelompok (beginning stage), (2) tahap transisi 

dalam kelompok (transition stage), (3) tahap kegiatan (the working stage), (4) tahap 

pengakhiran (termination stage). Setiap tahap memiliki tujuan masing-masing dalam 

membentuk dinamika kelompok dalam mencapai layanan tujuan konseling kelompok 

yang akan dilaksanakan oleh konselor. 

2.2.4.5 Evaluasi Konseling Kelompok. 

 Evaluasi dalam konseling kelompok merupakan langkah penting dalam proses 

konseling kelompok, bukan hanya sekedar pelengkap. Sebuah prosedur evaluasi yang 

sistematis dan efektif dapat meningkatkan upaya fasilitatif dari pemimpin kelompok. 

Evaluasi merupakan bagian dari keseluruhan proses konseling itu sendiri, bukan 

suatu kegiatan yang terlepas, yang dilakukan pada tahap akhir, yaitu setelah konseling 

selesai. Dengan begitu, evaluasi masuk menjadi satu dalam bagan arus proses 

konseling yang dimulai dari penetapan tujuan sampai pengakhiran konseling 

kelompok. 

 Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok, konselor mempunyai 

tanggung jawab untuk mengevaluasi kesuksesan perilaku kerja dan mengadakan 

tindak lanjut. Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah konseling 

kelompok yang telah dilaksanakan mencapai hasil, dan tindakan apa yang selanjutnya 

akan dilakukan oleh konselor. Evaluasi yang dilakukan oleh konselor (Guru 

BK/Konselor) meliputi evaluasi proses dan evaluasi hasil konseling. Evaluasi proses 

konseling kelompok mengidentifikasikan variabel proses yang memberi konstribusi 
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atau mendorong pencapaian tujuan. Evaluasi proses dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana keefektifan layanan konseling kelompok dilihat dari prosesnya.  

 Aspek yang dinilai dalam evaluasi proses yaitu antara lain: (1) kesesuaian 

antara layanan konseling dengan pelaksanaan, (2) keterlaksanaan program layanan 

konseling, (3) hambatan yang dijumpai, (4) faktor penunjang, dan (5) keterlibatan 

siswa dalam kegiatan. Evaluasi hasil konseling kelompok dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi keefektifan konseling kelompok dlihat dari segi hasilnya. 

Aspek yang dinilai dalam evaluasi hasil konseling kelompok yaitu perolehan siswa 

dalam hal: (1) pemahaman baru, (2) perasaan, (3) rencana kegiatan yang akan 

dilakukan pasca pelayanan, (4) dampak layanan terhadap perubahan perilaku ditinjau 

dari pencapaian tujuan layanan, tugas perkembangan, dan hasil belajar, (5) 

permasalahan terpecahkan dan aspek-aspek tertentu pada diri siswa dapat 

berkembang secara baik, titik-titik lemah yang dapat mengganggu perkembangan 

dapat dihilangkan, dan permasalahan dapat dipecahkan dengan cepat dan lancar. 

 Selanjutnya, Corey, (2012: 113) mengklarifikasikan tugas anggota kelompok 

pada tahap pengakhiran diantaranya adalah: 

1) Berhubungan dengan perasaan dan pikiran tentang pemisahan dan 

pemberhentiannya.   

2) Menyelesaikan urusan yang belum selesai, baik masalah dirinya atau masalah 

para anggota yang di bawah ke dalam kelompok. 
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3) Membuat keputusan dan rencana tentang cara-cara mereka dalam 

menggeneralisasikan apa yang telah mereka pelajari ke dalam kehidupannya 

sehari hari.  

4) Mengidentifikasi cara-cara memperkuat diri mereka sendiri sehingga mereka 

akan terus tumbuh dan berkembang. 

5) Mengeksplorasi cara yang konstruktif ketika bertemu dengan kemunduran 

setelah pengakhiran kelompok. 

6) Mengevaluasi dan mengungkapkan dampak dari pengalaman kelompok.   

 Evaluasi unjuk kerja anggota kelompok dapat dilakukan sebelum konseling, 

selama konseling atau selama pelaksanaan strategi konseling, segera setelah 

konseling, dan beberapa waktu setelah konseling pada tahap tindak lanjut. Evaluasi 

sebelum penanganan dimaksudkan untuk mengetahui tingkah laku tujuan. Periode 

sebelum penanganan adalah pegangan yang digunakan untuk melihat adanya 

perubahan dalam tingkah laku tujuan setiap anggota kelompok selama dan setelah 

perlakuan. Evaluasi selama penanganan dilakukan dengan mengumpulkan data secara 

terus menerus unjuk kerja anggota kelompok. pengumpulan data selama penanganan 

merupakan balikan bagi konselor dan anggota kelompok tentang manfaat dari strategi 

penanganan yang dipilih dan unjuk kerja tingkah laku tujuan yang dicapai anggota 

kelompok.  

 Evaluasi segera setelah penanganan untuk melihat seberapa jauh konseling 

kelompok telah membantu kelompok mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Evaluasi 

pasca konseling kelompok yaitu evaluasi yang dilakukan untuk memantau kinerja 
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anggota kelompok setelah konseling kelompok berakhir dan tujuannya tercapai. 

Konselor melihat apakah anggota kelompok menjalankan keputusan atau 

menindaklanjuti perilaku hasil yang diperoleh melalui kegiatan konseling. 

 Sedangkan sesi tindak lanjut merupakan kegiatan postgroup. Pada kegiatan ini 

anggota kelompok dapat membicarakan upaya-upaya apa yang telah ditempuh. 

Mereka dapat melaporkan tentang kesulitan-kesulitan yang ditemui, berbagai 

kesukacitaan, dan keberhasilan dalam kelompok. Anggota kelompok menyampaikan 

pengalaman-pengalaman mereka dan hasilnya selama mengikuti kegiatan konseling 

kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Sesi tindak lanjut ini menjadi bagian penting 

karena memberikan kesempatan anggota kelompok untuk menangani 

terselesaikannya isu dan menerima dukungan atau dorongan dari kelompok. 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

 Aspirasi karir dalam penelitian ini ditinjau dari 3 aspek yaitu cita- cita karir 

dengan adanya ada tujuan/goal tertentu, adanya hasrat dengan melakukan sesuatu 

yang di sukai atau kesenangan yang berhubungan dengan karir, dan keinginan yaitu 

dorongan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karir. Sedangkan efikasi 

karir dalam penelitian ini meliputi 3 komponen, tingkat (level) yang disebut 

Magnitude komponen ini menunjukan keyakinan individu terhadap kemampuannya 

untuk mengatasi masalah dengan derajat kesulitan yang berbeda-beda, komponen 

generalisasi (generality), komponen tersebut menunjukan keyakinan individu  

terhadap persepsi kompetensi individu pada tingkat pencapaian keberhasilannya 

dalam mengatasi tugas-tugas dalam kondisi tertentu, komponen yang ketiga yaitu  
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kekuatan (Strength) yaitu tingkat kuat atau lemahnya keyakinan individu mengenai 

kompetensi diri yang dipersepsikannya. Sesuai dengan tujuan penelitian diharapkan 

teknik self talk yang lebih menekankan pada instruksi terhadap dirinya sendiri 

mampu memberikan penguatan yang positif terhadap siswa yang memiliki aspirasi 

dan efikasi karir rendah. 

Berikut kerangka berfikir untuk meningkatkan aspirasi dan efikasi karir siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1). Konseling kelompok teknik self talk efektif untuk meningkatkan aspirasi 

siswa kelas XI TBSM SMK AL- Falah Winong Pati. 

2). Konseling kelompok teknik self talk efektif untuk meningkatkan efikasi 

karir siswa kelas XI TBSM SMK AL- Falah Winong Pati. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh dari penelitian pada 

siswa kelas XI TBSM SMK Al Falah Winong Pati dari tahapan pembentukan sampai 

pelaksanaan kegiatan konseling kelompok maka dapat disimpulkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :  

5.1.1 Layanan konseling kelompok teknik self talk efektif untuk meningkatkan 

aspirasi karir siswa kelas XI TBSM SMK Al Falah Winong Pati. 

5.1.2 Layanan konseling kelompok teknik self talk efektif untuk meningkatkan 

efikasi karir siswa kelas XI TBSM SMK Al Falah Winong Pati. 

5.1.3 Terdapat perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok teknik self talk  

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk meningkatkan 

aspirasi dan efikasi karir siswa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil dan simpulan penelitian, saran ditujukan 

kepada berbagai pihak terkait, khususnya bagi lembaga pendidikan/sekolah, konselor 

sekolah/guru bimbingan dan konseling, serta peneliti selanjutnya 

5.2.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling. 

 Guru BK hendaknya melakukan asesmen kebutuhan siswa  awal tahun ajaran 

baru agar mengetahui intervensi layanan konseling yang sesuai dengan kebutuhan 
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siswa. Kemudian membuat progam layanan secara sistematis. Selain itu, seyogjanya 

guru bimbingan dan konseling meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai 

aspirasi dan efikasi karir agar siswa lebih bersemangat dalam menentukan arah 

pilihan karir untuk masa depannya. 

Selain itu, konselor profesional seyogjanya mampu melakukan inovasi dan 

pengembangan konseling kelompok dengan berbagai model, teknik, baik itu teknik 

self talk ataupun kolaborasi dengan teknik yang lain sehingga siswa lebih antusias 

melakukan praktik layanan konseling kelompok dan layanan konseling lainnya 

5.2.2 Bagi  Kepala Sekolah 

 Bagi kepala sekolah dapat memfasilitasi guru bimbingan dan konseling dalam 

memberikan penanganan terhadap siswa yang memiliki aspirasi dan efikasi karir 

rendah menggunakan teknik self talk dalam konseling kelompok.  Selain itu kepala 

sekolah memberikan kesempatan bagi guru bimbingan dan konseling untuk terus 

mengembangkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada siswa dengan mengikuti kegiatan seperti (pelatihan, seminar dan 

workshop). 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari intervensi ini bisa dijadikan batu pijakan oleh peneliti selanjutnya 

untuk menyempurnakan berbagai keterbatasan. Sehingga direkomendasikan kepada 

para peneliti selanjutnya untuk : 
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5.2.3.1 Perlu dilakukan penelitian pada subyek yang berbeda tidak terbatas pada kelas 

XI saja dan program keahlian tertentu, bisa lebih menyeluruh untuk siswa 

laki- laki maupun perempuan (klasifikasi sesuai gender). 

5.2.3.2 Memperpanjang sesi pertemuan dan mempertimbangkan waktu untuk melihat 

apakah terdampat dampak/ efek lain yang dimunculkan dan mempengaruhi 

perubahan aspirasi dan efikasi karir siswa. 

5.2.3.3 Bagi penelitian selanjutnya untuk dapat melihat keterkaitan antara aspirasi dan 

efikasi karir siswa sehingga dapat dilihat dampaknya terhadap perkembangan 

sisa pada aspek yang lebih menyeluruh. 
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