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Persembahan! 
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dan pelita hidupku.  
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mencintaimu) 
3. Kakak dan adikku tercinta (Mba’ Afri 

& De’ Agam) serta mbah putri. 
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mendampingiku dalam hidup. 
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berkarier). 

6. Adik-adik mahasiswa generasi 
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SARI 
 

 
Arifah. 2005 “Pengaruh Bimbingan Karier terhadap Kemandirian Siswa dalam 
Memilih Karier pada Siswa Kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis 
dan Manajemen) Tahun Pelajaran 2005/2006” Jurusan Ekonomi, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. 130  h. 
 
Kata Kunci: Bimbingan Karier,Kemandirian dalam Memilih Karier. 

Karier menjadi orientasi utama sebagian besar siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan. Untuk merencanakan kehidupan karier lebih baik, diperlukan suatu 
bimbingan yang memberikan bekal cukup kepada siswa. Bimbingan karier 
sebagai jembatan bagi siswa dalam mengetahui informasi karier yang ingin 
ditekuni oleh siswa agar siswa mandiri dalam memilih karier yang sesuai dengan 
kondisi diri siswa. Kemandirian siswa ini penting, mengingat kehidupan karier 
merupakan kehidupan yang akan dijalani siswa setelah lulus. Agar masa depan 
karier yang akan dijalani memberikan hasil yang memuaskan. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
kondisi pelaksanaan bimbingan karier dan kondisi kemandirian siswa dalam 
memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis 
dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006. 2) apakah terdapat pengaruh 
bimbingan karier terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa 
kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun 
pelajaran 2005/2006. 3) Seberapa besar pengaruh bimbingan karier terhadap 
kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 
Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006, baik 
secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini bertujuan untuk: 1)  
Mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan bimbingan karier dan kondisi 
kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 
Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006. 2) 
Untuk mengetahui pengaruh bimbingan karier terhadap kemandirian siswa dalam 
memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis 
dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006. 3) Untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh bimbingan karier terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier 
pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) 
tahun pelajaran 2005/2006, baik secara simultan maupun secara parsial. 

Populasi dan sampel pada penelitian ini diambil dari siswa kelas III tahun 
pelajaran 2005/2006 sejumlah 320 dengan sampel sejumlah 80 orang dengan 
metode proporsional clouster random sampling. Metode analisis datanya 
menggunakan metode regresi sederhana dengan menggunakan angket/ kuesioner 
sebagai metode pengambilan datanya. Regresi sederhana digunakan untuk 
mengungkap apakah ada pengaruh bimbingan karier terhadap kemandirian siswa 
dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok 
Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006. Datanya diambil dari jawaban 
responden terhadap keefektifan pelaksanaan bimbingan karier dan sikap 
kemandirian siswa dalam memilih karier yang diperoleh dari pertanyaan angket/ 
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kuesioner yang diberikan kepada responden (siswa kelas III ) SMK Negeri 2 
Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006.  

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan bimbingan karier di SMK 
Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) termasuk kategori efektif 
dengan persentase 79.43%. Kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa 
kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun 
pelajaran 2005/2006 termasuk kategori tinggi dengan persentase 81.99%.Ada 
pengaruh yang signifikan antara bimbingan karier terhadap kemandirian siswa 
dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok 
Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006. Dari perhitungan melalui 
SPSS diperoleh persamaan regresi linier sederhana, Y=65.570+0.482X. Besarnya 
pengaruh tersebut yaitu 38.3%.Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 48.428 
(perhitungan dalam lampiran). Sedangkan  F tabel pada taraf signifikansi 0.000 df 
= 1 dengan N = 80 adalah lebih kecil. Mengingat F hitung > dari F tabel  sehingga 
dapat diartikan hipotesis Ha yang berbunyi “ada pengaruh antara bimbingan karier 
dengan kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 
2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006”  
diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa, bimbingan 
karier berpengaruh cukup signifikan terhadap kemandirian siswa dalam memilih 
karier sebesar 38.3%, maka pihak sekolah hendaknya senantiasa meningkatkan 
keefektifan pelaksanaan layanan bimbingannya agar para siswa mandiri dalam 
mengambil keputusan yang tepat untuk memilih kariernya. Secara umum sikap 
kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas  III SMK Negeri 2 
Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006 sudah 
tinggi, namun demikian masih perlu adanya peningkatan lagi agar menjadi lebih 
baik terutama pada peningkatan tanggung jawab siswa terhadap karier yang akan 
dipilih. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesungguhan 
dalam menekuni bidang kejuruan yang sedang ditekuni saat dibangku sekolah, 
meningkatkan kesadaran siswa dengan tujuan/ cita-citanya terhadap karier yang 
akan dipilih dan meningkatkan motivasi siswa terhadap karier yang akan 
dipilihnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Permasalahan 

Pemerintah menciptakan kebijaksanaan dalam pendidikan sebagai 

sarana pengembangan bangsa, meliputi kemanusiaan dan pengembangan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang mampu mendukung 

pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang adalah pendidikan 

yang mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa sehingga 

benar-benar selaras dengan program pembangunan nasional dalam rangka 

mencapai tujuan nasional.  

Pendidikan nasional akan ditingkatkan menuju pengembangan 

kualitas dan kesepadanan kompetensi dasar dan kejuruan dalam rangka 

mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pendidikan sekaligus 

mengantisipasi ketidakmampuan menjawab tantangan zaman. Sebagai  salah 

satu wahana yang dijadikan penyiap tenaga terampil adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK).  

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang 

mencetak tenaga terampil untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia  

kerja dengan pemenuhan kompetensi diberbagai pengembangan. Program 

pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan terhadap faktor-faktor non 

psikologis telah banyak dilakukan, tetapi pembenahan tersebut kurang 

diimbangi dengan usaha pengembangan faktor-faktor psikologis pada siswa 
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yang tidak kalah pentingnya, seperti: kemandirian, motivasi, minat, kreatifitas, 

kepercayaan diri dll. 

Davis dalam Conny Semiawan (1983:112) menyatakan bahwa 

pengembangan faktor-faktor psikologis ini seharusnya lebih mendapatkan 

perhatian dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya dikatakan 

bahwa dalam situasi belajar dan juga dalam persiapan memasuki lapangan 

pekerjaan yang paling penting di dalam pengembangan manusia adalah faktor 

psikologis tersebut. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas lulusan 

pendidikan kejuruan perlu dikembangkan suatu sistem pengembangan faktor-

faktor psikologis siswa. 

Kemandirian merupakan salah satu faktor psikologis yang penting 

bagi siswa, dalam hal ini menggambarkan  bentuk sikap di mana seorang 

siswa mampu untuk memahami diri dan kemampuannya, menemukan sendiri 

apa yang dilakukan, menentukan dalam memilih kemungkinan-kemungkinan 

dari hasil perbuatannya dan akan memecahkan sendiri masalah-masalah yang 

dihadapinya oleh dirinya sendiri dan tidak akan terpengaruh apalagi meminta 

bantuan kepada orang lain, (Smart and Smart dalam Khabib Thoha ; 

1993:121).  

Dalam hal ini sikap kemandirian siswa SMK adalah kemandirian 

dalam memilih karier yang akan menjadi pilihan dan jalan hidupnya di masa 

depan. Pemilihan jabatan merupakan proses pengambilan keputusan yang 

berlangsung sepanjang hayat bagi mereka yang mencari banyak kepuasan dari 
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pekerjaannya. Pemilihan karier yang dibuat pada awal proses perkembangan 

vokasional sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan selanjutnya  

Berdasarkan fenomena yang ada, banyak ditemukan bahwa siswa 

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan  terutama Kelompok Bisnis dan 

Manajemen ketika mencari pekerjaan tidak disesuaikan dengan kemampuan 

yang dimiliki. Mereka cenderung memilih pekerjaan/ usaha yang banyak 

mengeluarkan tenaga namun upahnya sedikit daripada harus memilih 

pekerjaan yang membutuhkan kerja otak dan bergaji cukup. Bagi mereka, 

mendapatkan uang dari pekerjaannya sendiri memberikan kepuasan yang lebih 

secara materi. Akibatnya dalam kondisi demikian banyak lulusan dari Sekolah 

Menengah Kejuruan yang tidak optimal dalam mengeluarkan kemampuan 

yang dimiliki karena kurangnya pemahaman diri terhadap kemampuan yang 

dimiliki dalam kariernya, adanya rasa ketidakpuasan dalam bekerja dan 

cenderung semaunya saja.   

Sehingga  untuk membentuk sikap tersebut secara optimal, di SMK 

diadakan program bimbingan karier. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:55) 

bahwa melalui bimbingan karier di SMK diharapkan siswa mampu untuk 

memahami dirinya, tingkat kemampuannya serta mampu mengetahui 

gambaran yang lengkap tentang karakteristik kariernya. Dengan adanya 

bimbingan karier disekolah, diharapkan dapat menumbuhkan profsionalisme 

dalam menghadapi dunia kerja dan kemandirian siswa dalam memilih karier 

yang akan dijalaninya nanti berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Menurut 

Prayitno, (1997:45) hakekat bimbingan karier kejuruan pada kurikulum SMK 
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memberi tekanan utama pada penyiapan siswa untuk berkarier dan memasuki 

dunia kerja, disamping tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Di sisi  lain berdasarkan studi penjajagan di SMK Negeri 2 Magelang, 

ditemukan bahwa penyelenggaraan bimbingan karier belum sesuai dengan 

hakikat bimbingan karier di SMK pada umumnya. Siswa masih belum 

mengetahui arti pentingnya layanan bimbingan karier bagi dirinya. Akibatnya, 

ketika guru bimbingan karier masuk kesuatu kelas untuk memberi penjelasan 

secara umum tentang segala sesuatu yang menyangkut prospek karier, siswa 

terkadang menyepelekan. Singkatnya pelaksanaan bimbingan karier tersebut 

belum dilaksanakan secara terarah, sistematis dan optimal sehingga terlihat 

kurang efektif. Hal ini terjadi karena program layanan bimbingan karier masih 

dilaksanakan secara insidental.  

Begitu pentingnya bimbingan karier di Sekolah Menengah Kejuruan 

(Bisnis dan Manajemen) dalam menciptakan kemandirian siswa dalam 

memilih karier dan berkarier, serta dapat memberikan gambaran dan harapan 

yang akan dicapai oleh siswa dimasa yang akan datang didunia kariernya, 

sehingga diharapkan lulusan SMK yang siap kerja dan memiliki sikap 

kemandirian  yang dapat diandalkan mampu untuk menghadapi persaingan era 

globalisasi dan tantangan masa depan karier. Dengan kondisi yang 

demikianlah diharapkan pelaksanaan Bimbingan Karier di SMK 

(Bisnis&Manajemen) dapat terus terlaksana dan semakin ditingkatkan dari 

tahun ajaran ketahun ajaran, agar dapat berfungasi secara efektif dan efisien. 
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Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa upaya untuk 

menciptakan kemandirian siswa dalam memilih karier di masa depannya 

melalui suatu bimbingan karier di sekolah sangat menarik untuk diteliti. 

Sehingga dengan alasan inilah, peneliti mengambil penelitian  tentang 

“PENGARUH BIMBINGAN KARIER TERHADAP KEMANDIRIAN 

SISWA DALAM MEMILIH KARIER PADA SISWA KELAS III SMK  

NEGERI 2 MAGELANG (KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN) 

TAHUN PELAJARAN 2005/2006”. 

 

2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian   ini adalah: 

2.1 Bagaimana kondisi pelaksanaan bimbingan karier dan kondisi 

kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK 

Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 

2005/2006.  

2.2 Adakah pengaruh  bimbingan karier terhadap kemandirian siswa dalam 

memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok 

Bisnis dan Manajemen ) tahun pelajaran 2005/2006. 

2.3 Seberapa besar pengaruh  bimbingan karier terhadap kemandirian siswa 

dalam  memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang 

(Kelompok Bisnis dan Manajemen )  tahun pelajaran 2005/2006. 
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3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 3.1 Tujuan Penelitian 

3.1.1 Untuk mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan bimbingan 

karier dan kondisi kemandirian siswa dalam memilih karier pada 

siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan 

Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006.  

3.1.2 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan karier 

terhadap kemandirian    siswa dalam  memilih karier pada siswa 

kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan 

Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006. 

3.1.3  Untuk mengetahui besarnya pengaruh bimbingan karier terhadap 

kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas III 

SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen)  

tahun pelajaran 2005/2006. 

 3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Manfaat Praktis 

1).  Bagi sekolah yang bersangkutan, agar  dipakai sebagai umpan 

balik (feed back) atas pelaksanaan bimbingan karier saat ini 

dan dapat lebih tertarik untuk memanfaatkan bimbingan karier 

yang diberikan secara optimal. 

2). Bagi sekolah yang belum melaksanakan, akan tertarik untuk  

menyelenggarakan bimbingan karier tersebut. 
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3.2.2 Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
I.    Bimbingan Karier 

1.1 Pengertian Bimbingan Karier 

 Menurut Miller dalam Roosdi Achmad Syuhada (1998:15) 

Bimbingan didefinisikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu-individu dalam mencapai pemahaman dan pengarahan diri 

(Guidance is the proces of helping individualis achieve the self 

understanding and self and direction) sedangkan karier diartikan sebagai 

suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan yang 

mengarah pada dunia kerja (Dewa Ketut Sukardi, 1987:18), sedangkan 

bimbingan karier dapat didefinisikan suatu proses pemberian bantuan 

kepada individu-individu dalam mencapai penanaman dan pengarahan diri 

pada pekerjaan, jabatan dan kedudukan yang miliki oleh individu.  

 Bimbingan karier adalah proses bantuan yang diberikan kepada 

siswa agar dapat memahami diri, memahami nilai-nilai, memahami 

lingkungan, mengenal masalah dan cara mengatasi, serta dapat 

merencanakan masa depan (Depdikbud Provinsi Jateng; 1991:4). 

 Dalam bukunya Dewa Ketut Sukardi (1987:22), mendefinisikan 

Bimbingan Karier adalah bantuan layanan yang diberikan kepada 

individu-individu untuk memilih, menyiapkan, menyesuaikan dan 
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menetapkan dirinya dalam pekerjaan yang sesuai serta memperoleh 

kebahagiaan daripadanya. Berkaitan dengan sekolah, bimbingan karier 

dapat dipandang sebagai suatu proses perkembangan yang 

berkesinambungan yang membantu terutama dalam hal perencanaan 

karier, pembuatan keputusan, perkembangan ketrampilan/ keahlian 

informasi karier, dan pemahaman diri. 

  Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa 

bimbingan karier adalah suatu proses bantuan, layanan informasi dan 

pendekatan terhadap individu/ kelompok individu agar dapat mengenal 

dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja untuk menentukan pilihan 

karier, mampu untuk mengambil keputusan karier dan mengakui bahwa 

keputusan tersebut adalah yang paling tepat/ sesuai dengan keadaan 

dirinya dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan karier yang akan 

ditekuninya.    

 Dalam penelitian ini penulis membatasi pengertian dari bimbingan 

karier yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan  sebagai suatu 

proses bantuan, layanan informasi dan konsultasi siswa dalam mendeteksi 

dan memantapkan pemahaman diri terhadap bidang kejuruan, layanan 

dalam memberikan informasi tentang lingkungan karier dan layanan 

konsultasi dalam  merencanakan  karier siswa, agar siswa mampu untuk 

menciptakan sikap kemandirian dalam kebebasan memilih karier, 

kemantapan diri dalam memilih karier dan bertanggung jawab terhadap 

karier yang akan dipilihnya. 
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1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan Bimbingan Karier di SMK. 

Agar bimbingan karier di SMK dapat berfungsi dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka beberapa 

pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan perlu diperhatikan oleh para 

pembimbing pada khususnya dan administrator sekolah pada umumnya 

terutama dalam penyusunan program pelaksanaan layanan bimbingan 

karier di sekolah. Secara umum prinsip-prinsip bimbingan karier di SMK, 

adalah sebagai berikut:  

(1) Seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan dirinya dalam pencapaian kariernya secara tepat. 

Semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam 

menggunakan fasilitas bimbingan karier. Tidak ada perkecualian 

baik itu yang kaya maupun yang miskin. Setiap siswa memiliki hak 

yang sama untuk mengembangkan diri dan merencanakan karier 

sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, melalui 

bimbingan karier. 

(2) Setiap siswa hendaknya memahami bahwa karier itu adalah sebagai 

suatu jalan hidup, dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam 

hidup. 

Bimbingan karier memberikan pemahaman kepada siswa 

dalam berkarier, bahwa setelah lulus, mereka membutuhkan suatu 

tempat dan karya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diterima 

dibangku sekolah. Karier tersebut dijadikan sarana untuk mencapai 
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kebahagiaan hidup dan masa depannya. Dengan bimbingan karier 

siswa mempunyai kemandirian dalam menentukan dan memilih 

karier yang dapat memberikan kebahagiaan hidup dan masa 

depannya. 

(3) Siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang 

cukup memadahi terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan 

perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karier. 

Pemahaman diri sebagai langkah awal dalam merencanakan 

karier, memberikan dorongan bagi siswa untuk mengenal dan 

mengetahui segala yang ada dalam dirinya. Dengan pemahaman diri, 

siswa memiliki kemampuan dalam menentukan dan memilih karier 

mana yang cocok/ sesuai dan mampu memberikan kesenangan 

dalam menjalaninya. 

(4) Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh 

pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan kariernya. 

SMK sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang mencetak 

tenaga terampil yang siap bekerja. Lulusan siswa SMK diharapkan 

memiliki kemandirian dalam mengelola diri dan kemampuannya 

dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerjanya. Melalui 

bimbingan karier siswa memperoleh pemahaman tentang 

keselarasan bidang kejuruan yang ditekuni saat ini dengan bidang 

karier yang akan ditekuninya nanti. 
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(5) Setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, 

berbagai peranan dan ketrampilannya guna mengembangkan nilai-

nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karier di masa 

depannya. 

Siswa SMK hendaknya memiliki inisiatif dan kreativitas 

dalam menambah dan memperluas ilmu yang diperolehnya untuk 

mengembangkan diri dan kemampuannya sebagai bekal dalam 

mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan kariernya. 

Siswa yang telah memiliki nilai-nilai lebih  dalam kemampuannya 

tidak dikhawatirkan untuk memiliki kemandirian dalam memilih 

karir yang sesuai dengan keadaan dirinya. 

(6) Program Bimbingan Karier di sekolah hendaknya diintegrasikan 

secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada 

khususnya. 

Program materi bimbingan karier dalam penyampaiannya 

diintegrasikan dengan materi bimbingan konseling. Hal ini 

dilakukan karena bimbingan karier merupakan bagian dari 

bimbingan  

(7) Program bimbingan karier di sekolah hendaknya berpusat di kelas, 

dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua  

dan kontribusi masyarakat. 

Sampai saat ini pelaksanaan bimbingan karir yang diberikan 

semenjak kelas 1 hingga kelas 3, memberikan pelayanan ganda, 
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yaitu diruangan bimbingan dan diruang kelas. Di kelas siswa 

mempunyai kesempatan yang sama dalam dalam memperoleh 

bimbingan, dan didukung partisipasi orang tua dan peran masyarakat 

disekitarnya. 

Dari beberapa prinsip yang terdapat dalam bimbingan karier 

tersebut  dapat disimpulkan bahwa, bimbingan karier dalam 

pelaksanaannya memiliki pedoman yang umun dan jelas dalam 

memberikan pelayanan kepada siswanya dalam mendeteksi diri, 

memberikan layanan tentang karakteristik dunia kerja sehingga 

mampu menciptakan kemandirian siswa dalam menentukan arah 

pilih karier yang sesuai dengan keadaan dirinya, agar mampu 

mencapai kebahagiaan hidup dimasa depan kariernya. 

 

1.3 Fungsi dan Tujuan Bimbingan Karier di SMK 

a. Fungsi Bimbingan Karier di SMK 

 Bimbingan karier sebagai satu kesatuan proses bimbingan 

memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan 

diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karier yang sesuai 

dengan kemampuan siswanya. Menurut Prayitno dalam bukunya 

Bimbingan dan Konseling berpendapat bahwa:  

1)  Para siswa SMK pada akhir semester dua perlu menjalani 

pemilihan program studi atau penjurusan.  
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Program studi/ kejuruan yang dipilih oleh siswa terdiri dari 

bidang studi akuntansi, sekretaris dan manajemen bisnis. Hal ini 

dilakukan mengingat pada saat siswa kelas 1, digunakan untuk 

menggali potensi yang seluas-luasnya. Dalam pemilihan ini 

diperlukan kecermatan dan perhitungan yang masak dan tepat agar 

bakat dan kemampuan yang  ada pada siswa dapat  disalurkan 

sesuai dengan jurusan yang ada, melalui bimbingan karier. 

2) Siswa SMK yang akan langsung terjun kedunia kerja tentu 

memerlukan bimbingan karier agar siswa dapat bekerja dengan 

senang dan baik. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan bahwa siswa 

lulusan SMK dicetak menjadi tenaga trampil yang siap untuk 

menghadapi dunia kerja/ bekerja. Maka dari hal itu, siswa SMK 

memerlukan bimbingan karier untuk memberikan sejumlah 

informasi, yang memberikan keterangan dan arahan bagi siswa, 

ketika mereka terjun didunia kerja agar memperoleh bekal yang 

cukup matang. Dengan bekal tersebut diharapkan siswa memiliki 

kemandirian dalam menentukan pilihan karier yang sesuai dengan 

keadaan dirinya, agar  dalam menjalaninya dengan rasa senang 

dan tanpa beban. 

3) Siswa SMK merupakan angkatan kerja yang potensial, karena itu 

diperlukan persiapan yang sebaik-baiknya untuk menghadapi 

masa depan, menyiapkan dengan baik pekerjaan-pekerjaan, 
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jabatan-jabatan yang sesuai dengan potensi yang ada pada diri 

mereka, melalui bimbingan karier. 

Sebagai remaja yang sedang mengalami tingkat transisi 

dalam perkembangan jiwanya, siswa SMK merupakan angkatan 

yang produktif dalam mengembangkan ketrampilannya. Pada 

masa-masa ini diharapkan siswa SMK dapat menggunakan waktu 

yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menggali potensi diri yang 

ada dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang segala 

sesuatu yang dibutuhkan didunia kerja. Jika hal ini sudah 

dipersiapkan dengan sebaik-baiknya maka ketika lulus, mereka 

telah mempunyai bekal baik itu secara materi dan psikologis, 

sebagai upaya dalam menentukan sikap yang efisien dan 

kemandirian  terhadap arah pilih karier yang sesuai dengan 

keadaan diri siswa.  

Dari pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kontribusi yang dilaksanakan oleh layanan bimbingan karier di SMK 

lebih menitikberatkan kepada proses pembentukan sikap kemandirian 

siswa dalam  merencanakan arah pilih kariernya, di mana siswa 

diharapkan agar mampu  memilih jurusan yang sesuai dengan 

pemahaman dirinya, aktif dan inisiatif dalam memanfaatkan informasi 

karier, mempersiapkan diri sejak dini secara materi dan psikologis 

dalam menghadapi dunia kariernya agar memiliki sikap kemandirian 
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dalam menentukan arah pilih karier yang sesuai sehingga dalam 

menjalaninya dengan rasa senang tanpa adanhya suatu beban. 

 

b. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Karier di SMK 

Secara umum  tujuan diselenggarakannya Bimbingan Karier di 

SMK menurut  Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya yang berjudul 

Bimbingan Karier, (1985:31-34) ialah membantu siswa dalam 

pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan 

keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang 

menuju kepada karier dan cara hidup yang akan memberikan rasa 

kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan 

lingkungannya. 

Sedangkan tujuan khusus yang menjadi sasaran Bimbingan 

Karier di SMK, diantaranya: 

1) Bimbingan karier dilaksanakan di SMK bertujuan agar siswa dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri (self concept). 

Pemahaman diri (konsep diri) adalah merupakan citra diri 

sendiri. Atau dengan pengertian lain pemahaman diri yang 

meliputi pengetahuan tentang kemampuan kerja, minat, kebutuhan 

hidup dan nilai-nilai. Hal ini nantinya sebagai langkah awal dalam 

menentukan arah pilih karier yang tepat bagi siswa sehingga 

tercipta adanya sikap kemandirian siswa dalam memilih karier 

yang sesuai dengan pemahaman dirinya. 
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2) Bimbingan karier dilaksanakan di SMK bertujuan agar siswa dapat 

meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. 

Pemahaman tentang dunia kerja meliputi pemahaman 

tentang informasi tentang berbagai persyaratan penerimaan dalam 

dunia kerja, isi serta sifat suatu lapangan kerja, situasi pekerjaan 

termasuk dalam aspek sosial, fisik, administrasi, masa depan suatu 

pekerjaan, organisasinya, serta gaya hidup dalam suatu jabatan. Di 

samping itu yang perlu dipahami ialah faktor sosial ekonomi 

keluarga, lingkungan hidup dan relasi serta kesempatan kerja atau 

peluang dan pasaran kerja.  

Hal ini menjadi penting ketika siswa SMK telah 

merencanakan untuk langsung terjun didunia kerja setelah lulus. 

Bagi mereka yang telah mempunyai bekal informasi yang cukup, 

maka mereka mampu dalam menentukan sikap yang positif 

(kemandirian) dakan menentukan arah pilih karier yang sesuai 

dengan dirinya. 

3) Bimbingan karier dilaksanakan di SMK bertujuan agar siswa dapat 

mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi 

pilihan lapangan kerja serta dalam persiapan 

memasukinya.mbatan-hambatan yang mungkin timbul yang 

disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta 

mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
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Mengembangkan sikap dan nilai yang positif terhadap diri 

sendiri dapat dikembangkan oleh anak didik dengan cara: 

memahami potensi-potensi diri sendiri, dapat menerima kenyataan 

tentang diri sendiri, berani mengambil suatu keputusan tentang apa 

yang sebaiknya dipilih, serta memiliki kemampuan daya penalaran 

untuk mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah. 

Disamping itu memiliki pandangan yang obyektif tentang 

pekerjaan secara langsung membantu siswa dalam usaha 

mengembangkan dan merancang masa depan yang lebih baik dan 

cemerlang. Untuk itu siswa memerlukan berbagai informasi 

tentang cara-cara hidup orang-orang yang menjabat pekerjaan 

tertentu, termasuk didalamnya kepuasan kerja dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pekerjaan yang dijabatnya. 

4) Bimbingan karier dilaksanakan di SMK bertujuan agar siswa dapat 

meningkatkan ketrampilan berpikir agar mampu mengambil 

keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia 

dalam dunia kerja. 

 Melalui bimbingan karier siswa akan diarahkan dalam 

mengenal diri dan kemampuannya untuk memahami diri dan 

senantiasa mampu meningkatkan kemampuannya, melatih dalam 

merencanakan kariernya sehingga dengan demikian siswa menjadi 

terlatih dan bersikap dewasa dalam berpikir dan merencanakan 

kariernya. Dengan bimbingan karier diharapkan siswa mampu 
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dalam merencanakan kariernya dan mampu dalam mengambil 

keputusan yang tepat untuk kariernya sehingga tercipta adanya 

sikap yang positif terhadap karier yang akan menjadi pilihannya. 

5) Bimbingan karier dilaksanakan di SMK bertujuan agar siswa dapat 

menguasai ketrampilan dasar yang penting dalam pekerjaan 

terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa 

dan sebagainya. 

 Dunia kerja menuntut adanya profesionalitas. Siswa SMK 

diharapkan profesional dalam menghadapi pekerjaan dan 

profesional dalam menjalin hubungan yang baik dengan 

lingkungan kerja. Kemampuan untuk menyesuaikan diri  dengan 

lingkungan kerja, sangat mendukung siswa dalam kepuasan 

menjalani kariernya. Dengan kondisi lingkungan yang kondusif, 

siswa akan menjalani pekerjaanya dengan rasa senang dan tanpa 

beban sehingga kariernya dapat memberikan kepuasan tersendiri. 

Kemandirian akan tercipta dari kondisi tersebut, dengan adanya 

sikap yang positif mampu mendorong siswa dalam menentukan 

arah pilih karier yang sesuai dengan hati nuraninya. 

Dari keterangan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa tujuan bimbingan karier di SMK lebih menitikberatkan kepada 

layanan yang mengarah untuk persiapan menuju masa depan dunia 

karier. Perkembangan karier dewasa ini begitu pesat sehingga 

bimbingan karier di SMK harus senantiasa mencari informasi terbaru 
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tentang karakteristik pekerjaan/ karier yang sedang berkembang. 

Melalui bimbingan karier sebagai suatu proses diharapkan mampu 

menciptakan sikap kemandirian siswa dalam menentukan arah pilih 

karier yang sesuai dengan keadaan diri dan kemampuannya. Karena 

melalui bimbingan karier inilah siswa dapat mengetahui kondisi diri 

dan informasi lingkungan karier yang diperlukan bagi dirinya untuk 

merencanakan karier yang memberikan tingkat kepuasan kerja yang 

diharapkan, ringan dan bertanggung jawab. 

 

1.4 Penyelenggaraan Bimbingan Karier 

 Menurut Drs. Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya yang berjudul 

Bimbingan Karier di Sekolah dalam hal ini SMK (1987:490-102), 

penyelenggaraan Bimbingan Karier yang diberikan di sekolah-sekolah 

dapat dilakukan melalui: 

a. Ceramah dari nara sumber 

  Kegiatan yang dilakukan bersumber dari pembimbing, 

konselor, guru, maupun dari nara sumber (pihak dunia kerja), dalam 

rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak 

tentang pekerjaan, jabatan dan karier. 

b. Diskusi Kelompok 

            Suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan sutu keterkaitan 

pada suatu pokok masalah/ pertanyaan (dalam hal ini perencanaan 

karier/ pekerjaan/ karier), dimana siswa sejujurnya berusaha untuk 
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memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari dan 

mempertimbangkan pendapat siswa yang lain secara jujur. 

c. Pengajaran Unit 

           Merupakan teknik dalam membantu siswa untuk memperoleh 

pemahaman tentang suatu pekerjaan tertentu, melalui kerjasama antara 

pembimbing dan guru bidang studi. Namun dengan pola ini sudah 

barang tentu perlu adanya jam tersendiri yang khusus disediakan 

untuk keperluan kegiatan bimbingan karier. 

d. Sosiodrama 

         Suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendramatisasi sikap, tingkah laku/ penghayatan seseorang seperti 

yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari dimasyarakat 

sehubungan dengan pekerjaan dan karier. 

e. Karyawisata karier yang diprogramkan oleh sekolah 

          Berkarya/ bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa 

para siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan, 

dengan demikian akan tumbuh sikap menghargai pekerjaan yang 

diamatinya. 

f. Informasi melalui kegiatan Kurikuler secara Instruksional. 

          Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karier dengan 

cara mengaitkan/ dipadukan dengan mata pelajaran/ kegiatan belajar 

mengajar.Dalam kaitan ini tiap guru dapat memberikan bimbingan 
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karier pada saat-saat mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan 

suatu karier tertentu.  

g. Hari Karier (Career Days) 

         Hari-hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai 

bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan pengembangan karier. 

Pada hari tersebut semua kegiatan bimbingan karier dilaksanakan 

berdasarkan program bimbingan karier yang telah ditetapkan oleh 

sekolah untuk tiap tahun. 

Dari ketujuh cara pelaksanaan bimbingan karier tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan karier di SMK 

pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan program yang telah 

digariskan oleh sekolah setiap tahunnya. Tidak semua cara 

pelaksanaan tersebut dilakukan, pada umumnya SMK lebih banyak 

menggunakan cara dengan pengajaran unit. Pada pelaksanaan ini, 

bimbingan karier telah menjadi mata pelajaran bimbingan yang 

diintegrasikan dengan materi bimbingan dan konseling. Jadi setiap 

minggunya bimbingan karier mendapatkan jam khusus dan ini 

diberikan mulai dari kelas I hingga kelas III disesuaikan dengan 

tingkat kebutuhan dari siswa tersebut. Perkembangan karier dewasa ini 

begitu pesat sehingga kegiataan  bimbingan karier di SMK harus 

senantiasa melakukan kegiatan yang dapat menunjang program 

kurikulum SMK tersebut.  
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1.5 Pentingnya Bimbingan Karier di SMK 

  Dalam dunia pendidikan kejuruan dijumpai banyak permasalahan 

yang dialami para siswa SMK, yaitu rata-rata siswa SMK belum mampu 

mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya dan belum mampu untuk 

menyelaraskan kemampuan tersebut untuk memilih karier yang sesuai 

dengan keadaan dirinya.   

  Menurut pendapat D. Joedonagoro yang dikutip Rustam A. Gani 

(1987:22), menyatakan Bimbingan Karier dapat memberikan dorongan-

dorongan yang positif, mampu menciptakan sikap kemandirian dalam 

memilih karier dan merupakan usaha yang sangat berarti dalam 

membentuk kualitas tenaga kerja masa depan. Sedangkan dalam SK 

Mendikbud No 0490 U/92 Bab XI pasal 25 menyatakan pentingnya 

bimbingan karier di SMK adalah untuk: 

a. Pelayanan kepada siswa SMK sehingga siswa mendapatkan 

pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat 

siswa. 

Dalam hal ini bimbingan karier akan memberikan jasa pelayanan 

dalam mendeteksi bakat, minat, cita-cita, kekurangan dan kelebihan 

yang dimiliki oleh siswa agar dapat diselaraskan dengan bidang 

kejuruan yang ada. Hal ini menjadi penting karena apabila siswa 

menekuni bidang kejuruannya dengan penuh minat, motivasi dan rasa 

senang tanpa beban yang berat. Ini nantinya akan menumbuhkan sikap 
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kemandirian siswa dalam memilih karier yang akan memberikan 

kepuasan dalam berkarier. 

b. Pelayanan kepada siswa dalam proses pengenalan diri, pengenalan 

lingkungan dunia kerja dan memberi wawasan arah karier kejuruan. 

Pelayanan ini memberikan arahan kepada siswa dalam mengenal 

siapa dirinya, bagaimana keadaan lingkungan dunia kerja yang 

sesungguhnya, dan akan memberikan pengetahuan dalam 

mengarahkan karier yang akan dipilihnya nanti. Hal ini menjadi 

penting karena dengan adanya bimbingan karier, maka siswa akan 

menjadi terarah dalam mengambil keputusan yang jelas, tepat dan 

bertanggung jawab terhadap karier yang akan dipilihnya nanti. 

c. Pelayanan kepada tamatan untuk mencari pekerjaan dan mandiri. 

Bagi siswa yang telah lulus, bimbingan karier memberikan 

pelayanan dalam memberikan informasi peluang yang ada dalam 

dunia kerja yang sedang membutuhkan tenaga kerjanya. Dalam hal ini 

siswa disalurkan melalui sekolah dan atas nama sekolah. Hal ini 

menjadi penting ketika siswa yang ingin langsung bekerja agar 

mampu tertampung dengan segera didunia kerja tanpa melalui biaya 

yang besar. Dengan begitu siswa tersebut akan belajar untuk hidup 

mandiri dan tidak tergantung pada kedua orang tuanya lagi dalam 

artian mampu untuk membiayai hidup dan mengatur kehidupannya 

sendiri setelah bekerja. 
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 Dari ketiga pentingnya pelayanan bimbingan karier di SMK, 

dapat diambil kesimpulannya bahwa bimbingan karier memiliki peran 

yang sangat penting bagi siswa SMK. Hal ini disebabkan karena siswa 

SMK merupakan siswa yang dididik untuk menjadi tenaga trampil didunia 

kerja. Dalam linngkungan kerja dituntut untuk memiliki kualitas secara 

materi dan psikis. Melalui bimbingan karier mampu memberikan arahan 

tentang pemahaman diri berkaitan dengan kemampuan diri, memberikan 

arahan dalam menentukan arah pilih karier yang sesuai dengan 

kemampuan diri sehingga diharapkan dengan kondisi yang demikian 

mampu memberiakan kepuasan dalam berkarier yang pada akhirnya 

memberikan tingkat kebahagiaan hidup dan berkarier. 

 

1.6 Program Materi Bimbingan Karier di SMK 

 Program materi bimbingan karier merupakan serangkaian materi 

pokok yang diberikan sekolah dalam membimbing siswanya dalam 

masalah karier yang akan dihadapi siswa. Program materi bimbingan 

karier yang diangkat dalam penelitian ini diambil dari program materi dari 

bimbingan karier yang diberikan di SMK Negeri 2 Magelang pada tahun 

ajaran 2005/2006. Dalam penelitian ini program materi dari bimbingan 

karier yang diambil adalah yang mampu menciptakan sikap kemandirian 

siswa dalam memilih karier yang tepat untuk dirinya. Program materi ini 

terdiri dari: 
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1).  Layanan Informasi Diri terhadap Bidang Kejuruan. 

  Merupakan suatu bentuk bantuan pengenalan diri siswa 

terhadap segala sesuatu yang ada pada dirinya sehubungan dengan 

bidang kejuruan yang dipilih. Pemahaman diri terhadap bidang 

kejuruan merupakan bentuk layanan terhadap diri siswa dalam 

mendeteksi bakat, minat dan cita-cita siswa dalam bidang 

kejuruannya, kemudian bakat, minat dan cita-cita tersebut 

dimantapkan agar kemampuan yang ada pada diri siswa dapat 

dioptimalkan dan disalurkan dengan bidang kejuruannya.  

  Dalam penelitian ini pemahaman diri yang diberikan melalui 

bimbingan karier merupakan bentuk layanan dalam mendeteksi dan 

memantapkan bakat, minat, cita-cita, kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki oleh siswa dengan bidang kejuruan yang sedang dijalani, agar 

siswa mampu untuk  mengarahkan diri dan membuat keputusan yang 

tepat dalam  menentukan karir yang tepat untuk dirinya. 

 Pemahaman diri terhadap bidang kejuruannya terdiri atas: 

a. Mendeteksi Bakat, Minat dan Cita-cita terhadap Bidang 

Kejuruannya.  

Bakat merupakan dasar, kepandaian, sifat dan pembawaan 

yang dibawa sejak lahir. Minat merupakan kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan. Cita-cita 

merupakan keinginan atau kehendak yang selalu ada didalam 
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pikiran. Bimbingan karier memberikan layanan dalam rangka 

mendeteksi hal tersebut. 

Dalam hal ini bimbingan karier mendeteksi bakat, minat 

dan cita-cita siswa sehubungan dengan bidang karier kejuruannya. 

Hal ini bertujuan agar siswa mampu untuk mengenali diri dan 

kemampuannya dengan bidang karier kejuruan yang ditekuni 

sehingga ada keselarasan antara bakat dengan minat dan cita-cita 

yang ingin diwujudkan oleh siswa. Mengingat pemilihan kejuruan 

yang sesuai dengan pemahaman diri merupakan langkah awal 

dalam perencanaan karier yang baik. 

Maka dari itu bimbingan karier sebagai bentuk layanan 

bimbingan, pemantapan dan pengkonsultasian karier siswa dimasa 

depan  memberikan bantuan kepada siswa  dalam mendeteksi 

ketiga hal tersebut. Ketika siswa mampu untuk mengetahui bakat, 

minat dan cita-cita terhadap karier dan kejuruannya, diharapkan 

siswa mampu menempatkan diri, mengarahkan diri, mengelola diri 

dan mengambil keputusan karier yang tepat, agar masa depan karir 

yang diharapkan dapat tercapai. Dari hal inilah timbul adanya 

kemandirian siswa dalam memilih karier yang sesuai dengan 

keadaan dirinya. 
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b. Mengidentifikasi Kelebihan dan Kekurangan Diri terhadap 

Bidang Kejuruan.  

 Bimbingan karier memberikan layanan dalam 

mengidentifikasi dan menggali kelebihan/ kekuatan yang dimiliki 

oleh siswa sebagai individu yang memiliki sikap, kebiasaan yang 

positif sehingga mampu memberikan dorongan yang positif pula 

terhadap proses pembentukan ketrampilan kejuruaanya. Disisi lain 

bimbingan karier juga memberikan layanan dalam 

mengidentifikasi dan meminimalkan kekurangan/ kelemahan yang 

dimiliki oleh siswa sebagai individu yang memiliki sikap, 

kebiasaan yang kurang baik sehingga dikhawatirkan akan 

menghambat proses pembentukan ketrampilan kejuruannya. 

Misalnya kelebihan siswa pada sifat rajin diarahkan untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya dengan belajar secara rutin dan 

terus-menerus, begitu pula sebaliknya dengan kekurangan siswa 

pada sifat malas supaya diminimlkan dengan mengganti metode 

belajar dengan metode yang mengasyikkan, memodifikasi ruang 

belajar yang berfariasi dll, supaya siswa tetap mau belajar dan 

berprestasi. 

 Dengan megetahui kondisi diri yang ada pada siswa maka 

akan membantu siswa mengarahkan kepada pilihan karier yang 

sesuai dengan dirinya. Ketika siswa telah mampu untuk 

mendeteksi diri maka diharapkan karier yang akan dipilihnya nanti 
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merupakan pilihan karier yang sesuai dengan keinginan hati nurani 

dan memuaskan. 

2)   Layanan Informasi terhadap Lingkungan Karier. 

   SMK sebagai bentuk lembaga pendidikan kejuruan yang 

mencetak tenaga terampil  dan siap untuk menerjunkan siswanya 

didunia kerja, tak heran jika informasi tentang karier sangat 

dibutuhkan oleh siswa dalam rangka mengarahkan diri dan 

menyesuaikan dengan lingkungan karier. Bimbingan karier sebagai 

jembatan bagi siswa dalam memperoleh informasi tersebut, menjadi 

berperan penting, karena bimbingan karier menyediakan informasi 

tentang (1) Layanan informasi tentang pilihan jurusan, (2) Layanan 

informasi tentang  karakteristik dunia kerja, (3) Layanan informasi 

tentang jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (4) Layanan informasi 

tentang lembaga penunjang keterampilan siswa. 

 Layanan ini diperlukan oleh siswa dalam rangka memilih 

jurusan yang sesuai dengan kemampuannya, mengetahui informasi 

karakteristik dunia usaha/ kerja, informasi tentang pendidikan yang 

lebih tinggi dan informasi terhadap lembaga-lembaga nonformal 

(kursus) sebagai penunjang keterampilan siswa. 

 a.   Layanan Informasi tentang Pilihan Jurusan. 

Dalam hal ini bimbingan karier memberikan bantuan/ 

layanan kepada siswa dalam memilih jurusan yang sesuai dengan 

kondisi bakat, minat, kekuatan dan kelemahannya dan 
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memantapkan sikap objektif dan positif terhadap pilihan kejuruan, 

sehingga dalam menjalani pendidikan karier/ kejuruan, siswa 

merasa senang, ringan, tanpa paksaan, dan tanpa beban.  

Dari hal inilah diharapkan siswa  belajar dengan sungguh-

sungguh dan semakin terampil dalam mendalami ilmunya. 

Mengingat pemilihan kejuruan merupakan langkah awal bagi 

siswa dalam mengarahkan karier yang ingin ditekuninya, 

bimbingan karier membantu siswa memberikan informasi tentang 

jurusan yang ada, memantapkan sikap objektif dan positif dan 

membantu mengarahkan siswa dalam memilih jurusan, diharapkan 

setelah lulus siswa dapat mengarahkan diri dan membuat 

keputusan yang tepat dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan 

bidang kejuruan/ ketrampilan yang telah ditekuni. 

 b.   Layanan Informasi tentang Dunia Kerja/ Dunia Usaha 

Informasi tentang dunia kerja/ dunia usaha sangat diperlukan 

siswa dalam mencari dan menggali segala sesuatu yang ada di 

dunia kerja/ dunia usaha tersebut. Hal ini bertujuan agar sejak 

belajar hingga lulus, siswa belajar mengetahui, berorientasi dan 

menyesuaikan kemampuannya agar selaras dengan tuntutan 

didunia kerja/ dunia usaha.  

Bimbingan karier dalam hal ini menyediakan informasi 

mengenai: (1) struktur dan kelompok pekerjaan atau jabatan 

utama, (2) Uraian tugas masing-masing jabatan pekerjaan,          
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(3) kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan masing-masing 

jabatan, (4) Cara-cara dan prosedur penerimaan, (5) Kondisi kerja. 

Hal ini bertujuan agar siswa mampu untuk mengembangkan dan 

memantapkan diri dalam menyesuaikan kondisi di dunia usaha/ 

dunia kerja tersebut. Dengan informasi tersebut, siswa mampu 

mengetahui segala apa yang perlu disiapkan dalam menghadapi 

dunia kerjanya, sehingga siswa akan mampu dalam memilih dunia 

kerja yang sesuai dengan kemampuan dan pemahaman dirinya. 

 c.   Layanan Informasi tentang Jenjang Pendidikan yang LebihTinggi 

 Tidak semua siswa SMK berkeinginan untuk bekerja, ada 

sebagian dari mereka yang ingin melanjutkan kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dipertimbangkan karena 

mereka merasa belum memiliki bekal yang cukup untuk terjun 

kedunia kerja, sehingga hal ini mendorong mereka untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang  sesuai 

dengan ketrampilannya. 

 Bimbingan karier bekerja sama dengan beberapa Lembaga 

Keahlian baik LPK, Diploma maupun Universitas untuk 

memberikan informasi kepada siswa mengenai prospek, harapan 

dan peluang yang dapat diperoleh siswa ketika belajar disana, 

dalam rangka menunjang keahlian agar mampu untuk 

mengarahkan diri dan mengambil keputusan yang tepat terhadap 

karier dan kehidupan karier dimasa depan.  
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 d.   Layanan Tambahan Penunjang Keterampilan Siswa. 

 Selain bekerja sama dengan pihak LPK, Diploma dan 

Universitas, bimbingan karier juga bekerja sama dengan pihak 

intra sekolah dalam menyediakan kursus-kursus penunjang 

ketrampilan siswa yang diselenggarakan pihak sekolah atas nama 

lembaga intra sekolah. Hal ini bersifat tidak wajib/ ekstrakulikuler 

bagi siapa saja yang menginginkan untuk mendalami lebih lanjut 

terhadap ilmu kejuruan/ karier yang ditekuni untuk menambah 

keterampilan siswanya.  

Hal tersebut bertujuan agar siswa mendapatkan ilmu 

tambahan keterampilan diluar jam sekolah, tanpa harus 

melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi  bagi mereka yang tidak 

mampu untuk melanjutkan pendidikannya, dalam rangka 

mempersiapkan dan mengarahkan diri terhadap dunia kerja yang 

akan dimasukinya. Disamping itu juga dengan ilmu tambahan 

tersebut menjadikan siswa memiliki pemikiran yang lebih maju, 

kreatif dan selektif dalam kemandirian memilih karier yang sesuai 

dengan tingkat kemampuannya. 

3).  Konsultasi  dalam Merencanakan  Karier. 

  Masa depan merupakan masa dimana harapan dan tujuan ingin 

diwujudkan. Siswa SMK diharapkan mampu memiliki sikap yang 

dewasa dan mandiri dalam menyusun  karier yang akan dijalaninya. 

Bimbingan karier memberikan sarana, layanan dan bantuan kepada 
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siswa dalam mempertimbangkan alternatif dan mengambil keputusan 

karier yang tepat dengan kondisi diri dan lingkungan yang akan 

dihadapi siswa nantinya  agar harapan yang diinginkan dapat tercapai 

sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. 

a.   Layanan dalam Menentukan Alternatif Pilihan Karier. 

Siswa SMK memiliki beberapa pilihan karier dalam 

menghadapi masa depannya, yaitu melanjutkan pendidikan, 

bekerja atau berwiraswasta. Pada masa perkembangannya 

kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan dalam 

mempertimbangkan alternatif yang akan dipilih menyangkut karier 

yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.  

Dalam hal ini, bimbingan karier memberi pelayanan, 

bantuan dan konseling terhadap siswa dalam menentukan 

pemilihan terhadap alternatif karier yang ingin ditekuninya, agar 

karier yang menjadi pilihan siswa nantinya akan menjadi pilihan 

yang mampu memberikan harapan maju dan kepuasan yang lebih 

menjanjikan kehidupan yang membahagiakan. 

b.   Layanan dalam Memilih Penempatan Karier 

Setelah mampu  dalam menentukan pemilihan terhadap 

alternatif karier yang diinginkan, siswa kemudian diberi 

pengarahan dalam memilih penempatan karier yang sesuai dengan 

kondisi diri dan lingkungan yang kondusif agar mampu untuk 

mendukung karier yang lebih baik. Dalam memilih penempatan 
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karier yang diinginkan oleh siswa, sebelumnya  siswa harus 

mampu untuk mendeteksi kemampuan yang ada pada dirinya dan 

mampu dalam mengetahui karakteristik lingkungan karier yang 

diselaraskan dengan pertimbangan pemilihan alternatif karier yang 

ada, agar secara efektif dan efisien  mengarahkan pada karier yang 

akan diambil. 

c.   Layanan Ketepatan Memilih Karier/ Pekerjaan. 

Bimbingan karier memberikan layanan dalam mendeteksi 

ketepatan dalam memilih karier/ pekerjaan yang diinginkan. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan agar siswa secara optimal mampu 

menghadapi lingkungan dunia kerja yang syarat dengan 

profesionalitas dan konskwensi terhadap bidang pekerjaannya. 

Apabila siswa mengetahui ketepatan dalam memilih karier yang 

akan dipilih, maka dalam menjalani kariernya siswa akan merasa 

senang, ringan dan penuh semangat. Disamping hal itu, dengan 

layanan ini mampu menciptakan rasa tanggung jawab siswa 

terhadap karier yang akan ditekuninya nanti.  

Dari serangkaian pemaparan teori tentang bimbingan karier 

yang diselenggarakan di sekolah, khususnya Sekolah Menengah 

Kejuruan (Kelompok Bisnis dan Manajemen), penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa bimbingan karier diselenggarakan 

sebagai bentuk pelayanan, dalam membantu siswa dalam memahami 

diri, menyusun informasi karier dan merencanakan karier, yang 
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dibutuhkan oleh siswa pada taraf perkembangan (remaja) untuk 

menciptakan kemandirian dalam memilih karier yang tepat dan sesuai 

dengan pemahaman dirinya. 

Begitu pentingnya bimbingan karier di SMK sebagai jembatan 

dunia pendidikan dengan dunia karier sesuai dengan tujuan pendidikan 

SMK untuk menciptakan tenaga terampil yang memenuhi tuntutan 

dunia usaha/ dunia kerja. Sehingga dengan kondisi tersebut penulis 

dapat memberikan pendapat bahwa bimbingan karier di sekolah-

sekolah merupakan suatu bentuk layanan terhadap siswa yang 

diharapkan: 

a. Membantu siswa/ peserta didik dalam mendeteksi bakat, minat, 

cita-cita, kelebihan dan kekurangan siswa, terhadap bidang 

kejuruannya. 

b. Mengarahkan siswa/ peserta didik dalam menyusun informasi 

karier (pilihan jurusan, dunia kerja, pendidikan yang lebih tinggi 

dan layanan tambahan penunjang keterampilan siswa) 

c.  Mengarahkan siswa/ peserta didik agar mampu merencanakan 

karier yang akan dipilihnya sehingga diharapkan mampu 

mewujudkan harapan yang diinginkan. 

 



 

 lii

2.   Kemandirian dalam Memilih Karier 

2.1 Pengertian Kemandirian  

 Kemandirian berarti dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada 

orang lain (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989:555) 

 Menurut Herman Holstein, kemandirian merupakan suatu keadaan 

yang menandakan suatu kebebasan dari ketergantungan bagi keputusan, 

penilaian, pendapat dan pertanggung-jawaban. Kemandirian menunjukkan 

dirinya dalam cara pengambilan  sikap dan bukan abstraksi. 

Menurut Mungin Eddy Wibowo (1992:69) kemandirian diartikan 

sebagai tingkat perkembangan seseorang dimana ia mampu berdiri sendiri 

dan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan berbagai 

kegiatan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. 

Purwodarminto dalam Eri Erawati (1992:555), kemandirian 

diartikan hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung 

pada orang lain, sedangkan menurut Sukadji dalam Eri Erawati (1986: 19) 

yang dimaksud kemandirian adalah mampu mengatur diri sendiri sesuai 

dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki; mampu menentukan nasib 

sendiri; tidak tergantung pada orang lain sampai batas kemampuannya; 

mampu bertanggung jawab atas keputusan, tindakan dan perasaannya 

sendiri.  

2.2 Pengertian pemilihan karier 

Beberapa teori yang mengemukakan tentang pengertian dengan 

pemilihan karier diantaranya yaitu: 
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a) Menurut Dewa Ketut Sukardi (1993:5) pemilihan setiap jabatan adalah 
suatu tindakan ekspresif  yang memantulkan motivasi, pengetahuan, 
kepribadian dan kemampuan orang seseorang. Jabatan-jabatan 
menggambarkan suatu pandangan hidup, suatu lingkungan daripada 
menetapkan fungsi-fungsi atau ketrampilan kerja secara terpisah. 

b) Teori John L Holland (dalam Dewa Ketut Sukardi, 1994:72) 
mengungkapkan bahwa pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah 
merupakan hasil dari interaksi antara factor hereditas dengan segala 
pengaruh budaya, teman bergaul orang tua, orang dewasa yang 
dianggap memiliki peranan yang penting. 

  
Menurut Happock dalam Dewa Ketut Sukardi (1994:70), pekerjaan, 

jabatan/ karier yang dipilih adalah jabatan yang diyakini bahwa jabatan itu 

paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Pilihan karier siswa juga 

dapat diartikan tingkat kemampuan siswa dalam menentukan karier. Jadi 

pilihan karier adalah jabatan/ karier yang dipilih menurut tingkat 

kemampuan siswa dan diyakini bahwa jabatan yang dipilih adalah jabatan 

paling baik untuk memenuhi kebutuhannya.  

Pemilihan karier merupakan proses pengambilan keputusan yang 

berlangsung sepanjang hayat bagi mereka yang mencari banyak kepuasan 

dari pekerjaannya. Pemilihan karier yang dibuat pada awal proses 

perkembangan vokasional sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan 

selanjutnya. Perkembangan karier seorang dewasa masih harus membuat 

pilihan-pilihan diantara kemungkinan untuk meningkatkan kariernya dan 

memperoleh kepuasan pribadi yang mendalam. 

Menurut Ginzberg (dalam program bimbingan karier di sekolah, 

1998:92) pilihan karier merupakan suatu proses dengan kompromi yang 

dinamis dan berlangsung seumur hidup yang mengharuskan mereka 

berulang-ulang melakukan penilaian kembali, dengan maksud dapat lebih 
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mencocokkan tujuan-tujuan karier yang terus berubah sesuai kenyataan 

kerja. 

Dari beberapa pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

kemandirian siswa dalam memilih karier dapat diartikan sebagai sikap 

psikologi siswa yang tumbuh pada masa perkembangan dimana dirinya 

mampu untuk memahami diri dan kemampuannya agar dapat  

memecahkan dan mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan, 

jabatan dan masa depan depannya terhadap karier yang menjadi pilihan 

yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bergantung dari orang 

lain. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi pengertian kemandirian 

siswa SMK dalam memilih karier yang diartikan sebagai kondisi siswa 

yang mampu untuk memilih karier atas kemampuan diri dan tidak 

bergantung pada orang lain, memiliki rasa kemantapan diri dalam memilih 

karier yang menjadi pilihannya, dan memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap karier yang akan ditekuninya agar masa depan kariernya sesuai 

dengan yang diharapkan siswa. 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Siswa dalam Memilih 

Karier. 

Sikap mandiri yang dimiliki oleh siswa dalam menentukan pilihan 

karier yang sesuai dengan pemahaman dirinya, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang ada dalam diri siswa dan diluar diri siswa. Hal ini menjadi 
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dorongan tersendiri ketika siswa memutuskan dalam memilih karier yang 

sesuai dengan keadaan dirinya tanpa adanya campur tangan dari pihak 

lain. 

1)   Faktor Endogen 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang 

meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis 

meliputi keadaan diri siswa yang terlihat/ badani. Misal bentuk tubuh 

siswa yang langsing, tinggi semampai mendorong siswa untuk 

memutuskan memilih karier sebagai seorang peragawan-peragawati 

atau pramugara-pramugari. Sedangkan faktor psikologis meliputi 

keadaan diri siswa yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan 

perubahannya, misalnya inteligensi, bakat, minat, sikap, kepribadian, 

nilai, hobi/ kegemaran, prestasi ketrampilan penggunaan waktu 

senggang, pendidikan sambungan, pengalaman kerja, pengetahuan 

tentang dunia kerja, kemampuan, keterbatasan  dan penampilan fisik, 

masalah dan keterbatasan pribadi. Dalam suatu contoh kematangan 

secara psikologi (inteligensi) membuat seseorang memiliki 

kemampuan dalam memahami orang lain mendorong seseorang untuk 

memutuskan memilih karier sebagai seorang psikolog. 

2)   Faktor Eksogen 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak yaitu keluarga, 

sosial ekonomi keluarga, pergaulan teman sebaya, sekolah dan 

masyarakat. Faktor yang berasal dari keluarga misalnya, status sosial 
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ekonomi dan pola asuh orangtua yang sangat berpengaruh dalam 

menumbuhkan sikap kemandirian anak. Misal anak yang hidup 

dengan pola asuh tipe perintah, maka dengan sendirinya anak tersebut 

ketika ingin mencari kariernya akan memilih bekerja pada suatu 

sistem yang menerapkan tipe commando. Faktor yang berasal dari 

lingkungan sekolah, hal ini ditimbulkan dari keteladanan dan kondisi 

lingkungan sekolah yang bergerak pada bidang pendidikan. Misal 

anak yang terbiasa dengan melihat guru mengajar, lama-kelamaan 

dalam dirinya akan timbul keinginan untuk menjadi seorang guru juga. 

Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, 

merupakan faktor yang ditimbulkan dari adanya pengaruh pola hidup 

yang diterapkan orang-orang disekitarnya. Misal bila disekitar kita 

banyak yang bekerja di Pabrik, secara otomatis kita akan menjadi 

terdorong untuk bekerja di Pabrik pula.   

 

2.4 Komponen Kemandirian Siswa dalam Memilih Karier 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwa komponen-komponen yang ada 

dalam kemandirian, sehubungan dengan pemilihan terhadap karier yang 

sesuai dengan kondisi diri siswa dapat diketahui dari: 

1) Kebebasan dalam Memilih Karier. 

  Merupakan sikap siswa dimana tidak adanya rasa terkekang, 

rasa terbebani dan tidak adanya pengaruh orang lain dalam 
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menentukan karier mana yang harus dipilih karena pada dasarnya 

siswa telah memahami dirinya dan kemampuannya. Dalam hal ini 

siswa mampu menunjukkan kebebasan dirinya dalam menentukan 

karier mana yang sesuai dengan kondisi dirinya.  

Melalui bimbingan karier siswa telah mengetahui bakat, minat, 

cita-cita, kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga 

dengan pemahaman diri tersebut siswa mampu untuk menentukan dan 

memilih karier apa yang sesuai dengan potensi yang ada padanya. 

Karier yang dipilih merupakan hasil keputusan sendiri berdasarkan 

pemahaman dirinya tanpa adanya kekangan dan paksaan. Hal ini 

menunjukkan adanya kemandirian bagi siswa dalam memilih karier 

sebagai langkah awal dalam mewujudkan masa depan kehidupan 

kariernya yang lebih baik. 

Ciri-ciri siswa yang memiliki kebebasan dalam memilih karier 

adalah:  

a. Siswa tersebut memilih karier atas bakat, minat, cita-cita, kekuatan 

dan kekurangan yang ada pada dirinya. 

Siswa yang mengetahui kemampuan/ potensinya, 

mengetahui tingkat kegemarannya/ rasa senangnya, sadar dengan 

harapan-harapan yang ingin diwujudkannya dimasa depan, 

mengetahui nilai-nilai positif dan negatif dalam dirinya 

sehubungan dengan bidang kejuruan yang ditekuni saat ini dan 

bidang karier yang akan ditekuninya nanti, maka siswa tersebut 
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dalam memilih kariernya dengan dasar pemahaman tersebut. Hal 

ini dilakukan dengan kesadaran dari diri siswa, tanpa adanya 

paksaan dari pihak lain. 

b. Siswa tersebut memilih karier dengan tidak bergantung pada orang 

lain. 

Siswa yang memahami diri dan lingkungan kariernya serta 

mampu merencanakan masa depan kariernya melalui bimbingan 

karier, mampu dalam memilih karier yang sesuai dengan keadaan 

dirinya. Dalam memilih kariernya  siswa tidak lagi harus 

mengikuti kehendak dan kemauan orang lain. Pemilihan itu 

dilakukan dengan pertimbangan sendiri dan merupakan hasil 

keputusan yang telah dipikirkan dengan matang dari diri siswa. 

Siswa yang memiliki kemandirian dalam memilih kariernya, tidak 

akan menggantungkan nasib kariernya kepada orang lain.  

2) Kemantapan Diri dalam Memilih Karier. 

  Merupakan suatu bentuk sikap siswa yang menunjukkan rasa 

percaya terhadap kemampuan yang dimiliki, merasa senang dalam 

menekuni bidang kejuruan dan bidang karier yang akan dipilih serta 

mempunyai harapan yang maju terhadap bidang kejuruan yang sedang 

ditekuni dan pilihan karier yang diinginkan. Dalam hal ini siswa telah 

mempunyai keyakinan bahwa dengan mengetahui kemampuan yang 

ada pada dirinya, akan mampu untuk memilih karier yang 

diinginkannya. 
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Keyakinan tersebut melahirkan perasaan senang/ minat terhadap 

bidang karier yang akan dipilihnya karena sesuai dengan minat yang 

ada pada dirinya. Perasaan yakin dan rasa senang terhadap bidang 

karier yang dipilih mampu mendorong rasa percaya diri siswa 

terhadap karier yang akan dipilihnya. Rasa optimis ini dapat terlihat 

dari adanya keinginan untuk maju dengan karier yang ditekuninya, 

tidak mudah putus asa dalam menekuni bidang karier yang akan 

menjadi pilihannya.  

Ciri-ciri siswa yang memiliki kemantapan diri dalam memilih 

karier adalah:  

a. Percaya terhadap kemampuan yang ada pada dirinya 

Perasaan yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, 

membuat siswa menjadi mantap dalam menekuni bidang kejuruan 

yang ditekuni dan bidang karier yang akan dipilih. Bimbingan 

karier memberikan dorongan positif kepada siswanya dalam 

menumbuhkan rasa percaya dengan kemampuan diri ini. Rasa 

percaya tersebut menunjukkan adanya sikap kemandirian dari 

siswa yang telah memahami diri dan kemampuannya. Dengan rasa 

percaya diri mampu memberikan dorongan yang positif kepada 

siswa dalam memilih bidang karier yang sesuai dengan 

keinginannya. 
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b. Merasa senang dengan karier yang akan dipilihnya. 

Perasaan senang, ringan dan penuh minat yang tumbuh 

dalam diri siswa ketika memilih bidang kejuruan sedang ditekuni, 

membuat siswa mudah dalam mendalaminya. Dengan perasaan ini 

siswa mampu dalam menyelesaikan segala konsekwensi yang ada 

pada jurusan tersebut.  

Melalui bimbingan karier, siswa diselaraskan antara 

kemampuan yang dimiliki dengan minat yang ada. Siswa yang 

mampu dalam menyelaraskan bakat, minat dan cita-citanya 

terhadap bidang kejuruannya, akan mampu dalam memilih karier 

yang sesuai dengan kondisinya tersebut. Rasa senang dan penuh 

minat siswa dalam memilih bidang karier yang akan ditekuni, 

menandakan bahwa siswa tersebut telah memiliki kemandirian 

dalam memilih karier yang mampu memenuhi kebutuhannya. 

c. Memiliki rasa optimis terhadap karier yang akan dipilihnya. 

Keinginan siswa untuk berhasil dan memiliki keyakinan 

untuk maju terhadap karier yang akan dipilihnya, mendorong 

siswa untuk berfikir maju dan mengembangkan kariernya. 

Bimbingan karier memberikan arahan dan dorongan yang positif 

kepada siswa untuk menumbuhkan rasa optimis dalam 

merencanakan karier yang akan ditekuni. Dengan rasa optimis 

menjadikan diri siswa semakin berani dan yakin dalam 

menentukan pilihan karier yang sesuai dengan dirinya. Rasa 
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optimis inilah sebagai bentuk sikap kemandirian siswa dalam 

memilih kariernya yang diharapkan mampu memberikan apa yang 

dibutuhkan dan menjadi kebutuhannya. 

3) Tanggung Jawab terhadap Karier yang Akan Dipilihnya. 

 Merupakan suatu bentuk sikap siswa dimana menunjukkan 

usaha yang sungguh-sungguh dalam menekuni bidang kejuruan yang 

sedang ditekuni dan karier yang akan dipilih karena sadar akan diri 

dan masa depannya agar kehidupan yang akan dijalani sesuai dengan 

harapan yang diinginkan.  

 Dalam hal ini siswa menunjukkan suatu usaha yang keras dan 

sungguh-sungguh dalam menekuni bidang karier yang saat ini ditekuni 

dengan belajar dan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan sesuai dengan bidang kejuruannya. Siswa bersedia 

melakukan usaha yang berhubungan dengan bidang karier 

kejuruannya karena sadar akan tujuan/ cita-cita yang ingin diwujudkan 

sesuai dengan harapannya.  

Karena kesadaran tersebut  mampu melahirkan dorongan dan 

semangat yang tentunya akan memberikan dampak yang positif 

terhadap bidang kejuruan yang sedang ditekuni dan terhadap bidang 

karier yang akan dipilihnya. Karena adanya motivasi yang positif 

terhadap karier yang akan ditekuni menunjukkan adanya tanggung 

jawab terhadap bidang karier yang akan dipilihnya. Kondisi tersebut 

jelas menunjukkan adanya kemandirian siswa dalam memlih karier 
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yang sesuai dengan kondisi diri dan harapannya agar kehidupan karier 

yang diinginkan akan menjadi lebih baik. 

Ciri-ciri siswa yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

karier yang akan ditekuninya adalah:  

a.   Berusaha keras dalam menekuni bidang kejuruan 

Dalam menekuni bidang karier yang sedang dijalani maupun 

yang akan dipilih diperlukan adanya usaha yang sungguh-sungguh 

dan konsentrasi. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh 

maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Melalui bimbingan 

karier siswa dilatih untuk memahami diri dan kemampuannya, 

setelah itu siswa diarahkan  supaya bila hasil yang memuaskan 

ingin tercapai, maka hendaknya siswa harus mau untuk berusaha 

dengan sungguh-sungguh. 

Dengan usaha yang keras, siswa mampu dalam menentukan 

karier yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkannya. Sikap ini 

menunjukkan adanya kemandirian siswa dalam memilih karier 

yang diinginkannya.  

b.   Tekun dalam belajar memahami bidang kejuruan 

 Ketelatenan yang dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan dalam memahami bidang karier yang sedang 

dijalani, akan menjadikan siswa berhasil dalam berkarier. Hal ini 

menjadi penting ketika siswa yang sedang menekuni bidang 

kariernya mampu mencapai tingkat prestasi yang menyebabkan 
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siswa memiliki nilai lebih. Melalui Bimbingan karier siswa 

diarahkan untuk selalu sabar, telaten dan rajin dalam mendalami 

ilmu kejuruannya dan bidang karier yang akan ditekuninya nanti.  

Dengan ketekunan ini, menjadikan siswa mampu untuk 

memilih karier yang sesuai dengan harapannya. Sikap ini 

mennunjukkan kemandirian siswa dalam memilih kariernya, 

karena dengan ketekunan ini menjadikan siswa mampu dalam 

menentukan pilihan karier yang diinginkan sendiri oleh siswa. 

c.   Sadar tujuan/ cita-cita terhadap karier yang akan dipilih 

 Kesadaran diri siswa terhadap cita-cita dan tujuan yang 

menjadi harapannya dimasa depan mampu mendorong siswa 

dalam menentukan langkah yang tepat dalam merencanakan 

kariernya. Hal ini dilakukan agar siswa selalu sadar akan tujuan 

dari kariernya agar selalu berpedoman dan tidak berusaha untuk 

keluar dari yang tidak diinginkan dalam kariernya.  

Melalui bimbingan karier siswa diarahkan untuk selalu 

berorientasi terhadap tujuan akhir dari harapan kariernya. Dengan 

kesadaran ini siswa mampu untuk memilih karier yang sesuai 

dengan harapan dan cita-citanya semula. Sikap ini menunjukkan 

kemandirian siswa dalam menentukan pilihan yang tepat untuk 

cita-cita kariernya, karena siswa selalu sadar akan kebutuhan dan 

harapan yang diinginkannya. 
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d.  Termotivasi dengan karier yang akan dipilih. 

Dorongan yang timbul dari dalam diri siswa yang 

menyebabkan adanya kemauan untuk bersemangat dalam 

menekuni bidang karier yang akan dipilih. Hal ini dilakukan agar 

dalam menekuni bidang karier yang akan dipilihnya nanti, siswa 

akan merasa terdorong dan bersemangat dalam mendukung bidang 

karier yang akan menjadi pilihannya.  

Melalui bimbingan karier siswa diarahkan untuk terdorong 

dan menumbuhkan rasa senang terlebih dulu dengan bidang karier 

yang akan dipilih agar dalam menekuninya nanti terasa ringan 

tanpa beban. Dorongan yang timbul dari dalam diri siswa ini, 

menyebabkan siswa mampu memilih karier yang sesuai dengan 

keinginannya. Dorongan ini merupakan bentuk kemandirian siswa 

dalam memilih karier, karena dengan dorongan tersebut siswa 

mampu untuk menumbuhkan rasa senang, ringan dan bersemangat 

dalam menekuni bidang kariernya. 

 

3.   Hubungan antara Bimbingan Karier terhadap Kemandirian Siswa dalam 

Memilih Karier. 

Siswa SMK sebagai calon tenaga terampil  diharapkan mampu untuk 

membekali diri dengan kedewasaan dalam merencanakan masa depan 

kariernya. Sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Kejuruan, bahwa siswa-siswa 

SMK pada akhirnya nanti diorientasikan ke dunia kerja, dimana menuntut 
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adanya sikap dan tanggung jawab kerja yang profesional. Hal ini menjadi 

penting ketika siswa-siswa SMK setelah lulus nanti mampu untuk memilih 

dan optimis dalam memilih karier yang lebih baik. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, tak lepas dari adanya proses belajar 

mengajar yang didalamnya terdapat penyampaian dan proses pendidikan/ 

bimbingan yang melalui tahapan dan aturan tertentu. Dalam kaitannya dengan 

perencanaan masa depan sehubungan dengan karier/ jabatan bagi siswanya, 

pihak sekolah telah memberikan layanan khusus sebagai jembatan siswa 

dalam mewujudkan harapan dimasa depannya yang berhubungan dengan 

karier dan jabatannya, karena pada dasarnya siswa SMK sebagai remaja dalam 

masa perkembangannya belum mampu mengatur diri/ kehidupannya, 

merencanakan karier dan memilih karier yang tepat bagi dirinya. 

Bimbingan yang dibutuhkan sehubungan dengan kondisi tersebut 

adalah bimbingan karier. Melalui bimbingan karier, siswa SMK diberikan 

layanan tentang pemahaman diri terhadap kecenderungan karier, layanan 

terhadap informasi lingkungan karier dan layanan dalam merencanakan 

kariernya. Dengan bimbingan karier diharapkan siswa dapat  mendeteksi 

kemampuan yang ada pada diri, bagaimana menyikapi kondisi tuntutan 

lingkungan karier serta menyusun rencana kariernya agar masa depan karier 

yang diinginkan dapat terwujud dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Dari serangkaian layanan dan arahan yang terdapat dalam bimbingan 

karier tersebut mampu menciptakan kemandirian siswa dalam memilih karier 
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yang  akan dipilihnya nanti. Hal ini ditunjukkan melalui kebebasan dalam 

memilih karier yang sesuai dengan kemampuan diri dan tidak bergantung 

pada orang lain, memiliki kemantapan diri dalam memilih karier yang akan 

ditekuni dan memiliki rasa tanggung-jawab terhadap karier yang menjadi 

pilihannya nanti. Sikap kemandirian siswa dalam memilih karier dapat tercipta 

dari adanya pemahaman terhadap diri, informasi tentang lingkungan karier 

yang memberikan gambaran/ karakteristik dari lingkungan kerja dan adanya 

kemampuan siswa  dalam merencanakan karier yang ingin diwujudkan dimasa 

depannya. 

 

4.   Kerangka Berfikir 

Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan tujuannya dalam sistem 

pendidikan nasional yaitu agar siswa dapat menyiapkan diri untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional, menyiapkan siswa 

agar mampu memilih karier, mampu berkompetisi dan mampu 

mengembangkan diri, menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi 

kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun pada masa yang 

akan datang, serta menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang 

produktif, adaptif dan kreatif. 

Tujuan tersebut menjadi pedoman bagi Sekolah Menengah Kejuruan 

khususnya bidang Bisnis dan Manajemen, dalam mengolah dan menjadikan 

siswa lulusannya menjadi generasi terampil yang siap untuk menghadapi 

lingkungan kariernya.  Siswa SMK Bisnis dan Manajemen diharapkan mampu 
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memiliki pemikiran yang lebih dewasa dan mandiri dalam mengelola diri dan 

masa depannya karier yang akan dipilih setelah lulus. Hal ini menjadi penting 

agar karier yang dipilihnya nanti memberikan tingkat kepuasan dan mampu 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Masa depan merupakan harapan dan tujuan dari setiap individu yang 

menjalani proses perkembangan dan pembelajaran. Siswa-siswa SMK 

diharapkan pada masa perkembangannya, mampu untuk merintis, 

merencanakan karier dan memilih karier yang sesuai dengan dirinya untuk 

kehidupan yang lebih menjanjikan kebahagiaan. Pemilihan karier merupakan 

proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hayat bagi mereka 

yang mencari banyak kepuasan dari pekerjaannya. Pemilihan karier yang 

dibuat pada awal proses perkembangan vokasional sangat berpengaruh 

terhadap pilihan-pilihan selanjutnya. Perkembangan karier seorang dewasa 

masih harus membuat pilihan-pilihan diantara kemungkinan untuk 

meningkatkan kariernya dan memperoleh kepuasan pribadi yang mendalam. 

Namun dalam kenyataannya siswa-siswa SMK yang berada dalam masa 

perkembangan remaja sebagai masa peralihan perkembangan individu dari 

masa anak-anak kemasa dewasa, yang dalam prosesnya mengalami 

ketidakseimbangan emosi karena disebabkan pertumbuhan/ perubahan fisik, 

masih kesulitan dalam menemukan jati diri dan memilih karier yang sesuai 

dengan keadaan diri/ kemampuannya. 

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah      

dilaksanakannya bimbingan yang dapat membantu siswa dalam memhami 



 

 lxviii

konsep diri, agar siswa mampu mengenal potensi yang ada pada diri dan 

mampu untuk menyelaraskannya. Dengan begitu siswa tumbuh menjadi 

pribadi-pribadi yang memiliki kemandirian dalam mengelola diri dan  

keinginannya. 

 Kebijaksanaan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Menengah Kejuruan, adalah memberikan pelayanan yang dapat menjadi 

wadah para siswa untuk berkonsultasi dan membantu siswa dalam memahami 

diri dan mampu untuk merencanakan masa depan kariernya secara lebih baik 

dan matang. Hal ini menjadi penting, mengingat tujuan dilaksanakanya 

pendidikan kejuruan adalah dihasilkannya lulusan yang siap untuk mencari 

kerja dan berkarier. Maka dari hal tersebut, sekolah menciptakan layanan 

bimbingan karier yang diharapkan dapat memberikan layanan tentang 

konsultasi dan pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan 

karier dan pilihan kejuruan; pemantapan dalam cita-cita karier dan kejuruan 

sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan; pemantapan sikap positif 

terhadap pilihan kejuruan; orientasi terhadap dunia usaha; pengembangan dan 

pemantapan informasi tentang kondisi tuntutan dunia kerja, jenis-jenis 

pekerjaan tertentu, latihan kerja yang sesuai dengan karier dan kejuruan yang 

dipilihnya; pengembangan dan pemantapan keterampilan kejuruan; orientasi 

pendidikan dan pekerjaan berkenaan dengan pendidikan tambahan yang lebih 

tinggi yang sesuai dengan pilihan karier dan kejuruan; pelayanan kepada 

tamatan untuk mencari pekerjaan/ menyelenggarakan bidang usaha sendiri. 
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Layanan bimbingan karier yang diselenggarakan di SMK khususnya 

bidang Bisnis dan Manajemen, menitik beratkan kepada layanan informasi 

terhadap diri siswa, layanan informasi dunia karier dan layanan dalam 

merencanakan karier. Hal tersebut diharapkan mampu untuk memberikan 

pengarahan dan pemahaman terhadap siswa-siswanya dalam mengarahkan diri 

agar mandiri dalam memilih karier yang sesuai dengan keadaan diri dan 

harapan siswa. Dengan menekuni bidang karier yang disesuaikan dengan 

kemampuan diri maka dalam menjalaninya akan terasa ringan, tanpa beban 

dan bertanggung jawab terhadap masa depan kariernya agar diperoleh 

kehidupan yang lebih baik. 

Kemandirian siswa dalam memilih karier menunjukkan adanya sikap 

dimana siswa memiliki kebebasan dalam memilih karier atas kemampuan diri 

dan tidak bergantung pada orang lain; memiliki rasa percaya diri, rasa senang 

dan rasa optimis terhadap bidang kejuruan yang sedang ditekuni dan bidang 

karier yang akan dipilihnya; dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

bidang karier yang akan menjadi pilihannya nanti. 

Dari pemahaman inilah akhirnya penulis dapat mengambil benang 

merah bahwa dengan adanya bimbingan karier mampu  menciptakan 

kemandirian siswa dalam  memilih karier yang sesuai, tepat dan mampu 

memenuhi kebutuhan hidup dimasa depannya.  

Untuk mengetahui dengan jelas hubungan antara bimbingan karier 

dengan kemandirian siswa dalam memilih karier yang sesuai dengan 

pemahaman diri dan kemampuannya, dapat dilihat pada bagan sebagai  

berikut: 
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Bimbingan karier                        Kemandirian siswa dalam  

                    memilih karier  
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5.   Hipotesis 

Sesuai dengan uraian dalam landasan teori maka peneliti mengajukan 

hipotesis bahwa ada pengaruh  bimbingan karier terhadap kemandirian siswa 

dalam memilih karier pada  siswa kelas III Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Magelang (kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun Pelajaran 

2005/2006. 

1. Layanan Informasi Diri thd Bidang 
Kejuruan. 
a.  Mendeteksi bakat, minat dan cita-

cita siswa terhadap bidang 
kejuruannya. 

b. Mendeteksi kelebihan dan 
kekurangan siswa terhadap bidang 
kejuruannya. 

2. Layanan Informasi terhadap 
Lingkungan Karier 
a. Layanan informasi tentang pilihan 

jurusan. 
b. Layanan informasi tentang 

karakteristik dunia kerja/ dunia 
usaha. 

c. Layanan informasi tentang jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Layanan tambahan penunjang 
keterampilan siswa 

3. Layanan Konsultasi dalam 
Merencanakan Karier 
a. Menentukan pemilihan alternatif 

karier. 
b. Memilih penempatan karier. 
c. Ketepatan memilih karier/ 

pekerjaan. 

1. Kebebasan dalam Memilih 
Karier. 
a. Memilih karier atas 

kemampuan diri. 
b. Memilih karier tidak 

bergantung pada orang lain. 
2. Kemantapan Diri dalam Memilih 

Karier. 
a. Percaya terhadap kemampuan 

diri. 
b. Merasa senang dengan karier 

yang akan dipilih 
c. Optimis terhadap karier yang 

akan dipilih. 
3. Tanggung Jawab terhadap Karier 

yang akan Dipilih. 
a. Berusaha keras dalam 

menekuni bidang kejuruan. 
b. Tekun dalam mempelajari 

bidang kejuruan 
c. Sadar tujuan/ cita-cita 

terhadap karier yang akan 
dipilih 

d. Termotivasi terhadap karier 
yang akan dipilih.  
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis, dimana 

responden yang diteliti diambil dari jumlah sampel. Menurut Suharsimi Arikunto 

(1998:89) penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung penelitian. Metodologi 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

1992:102). Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah siswa kelas III 

SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 

2005/2006, yang terdiri dari tiga jurusan yaitu (Akuntansi, Sekretaris dan 

Penjualan). Jumlah siswa kelas III  sebanyak 320 siswa. Jadi populasi 

pada penelitian ini sebanyak 320 siswa yang terbagi dalam 8 kelas. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili dan 

mencerminkan keadaan populasi (Sutrisno Hadi, 1988:221). Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah 80 siswa. Pengambilan sampel ini 

berdasarkan pendapat dari Arikunto (1993:107) bahwa populasi lebih dari 

100, sampel yang diambil sebaiknya minimal 10% dari populasi yang ada. 

Dalam penelitian ini  sampel yang diambil sebesar 25% dari populasi. Jadi 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 siswa dari jurusan akuntansi, 

sekretaris dan penjualan.  
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Teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode proporsional 

clouster random sampling. Proporsional clouster random sampling  merupakan 

teknik pengambilan sampel yang memperhatikan proporsi atau perimbangan-

perimbangan, unsur-unsur dan ketegori-kategori jumlah responden yang 

terdapat dalam tiap bagian, agar diperoleh sampel yang representatif. Rumus 

yang digunakan = 
N
Nf i=1 , sampel per bagian fi x jumlah sampel. Untuk lebih 

jelasnya, perhitungan pengambilan sampelnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.1 Distribusi pengambilan sample dengan metode  
proporsional clouster random sampling 

JURUSAN  POPULASI 
SISWA 

PERHITUNGAN 
 

SAMPEL 
SISWA 

AKUNTANSI 120 120/320x100%=37.5% 37.5%x80=30 30 
SEKRETARIS 120 120/320x100%=37.5% 37.5%x80=30 30 
PENJUALAN 80 80/320x100%= 25% 25%x80=20 20 

JUMLAH 320   80 
   Sumber : dokumen rekapitulasi jumlah siswa kelas III angkatan 2005/2006 

2. Identifikasi Variabel – variabel Penelitian 

          Variable adalah obyek penelitian yang bervariasi (Suharsimi Arikunto, 

1992:89). Dalam penelitian ini terdiri dari: 

2.1 Variabel bebas Bimbingan Karier, yang diberi simbol (X) 

Variabel bebas yang diberi simbol (X) adalah variabel  yang 

mempengaruhi atau variabel penyebab (Arikunto, 1993:93). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah bimbingan karier. Sub Variabel dari 

Bimbingan Karier tersebut adalah: 
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1).  Layanan Informasi Diri terhadap Bidang Kejuruan. 

Indikator dari sub variabel ini adalah: 

a. Mendeteksi Bakat, Minat dan Cita-cita terhadap bidang Kejuruan. 

b. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri terhadap bidang 

Kejuruan. 

2).  Layanan Informasi  terhadap Lingkungan Karier. 

 Indikator dari sub variabel ini adalah sebagai berikut: 

a.   Informasi tentang Pilihan Jurusan. 

b.   Informasi tentang Karakteristik Dunia Kerja/ Dunia Usaha 

c.   Informasi tentang Jenjang Pendidikan yang LebihTinggi 

d.   Layanan Tambahan Penunjang Keterampilan Siswa. 

3).  Konsultasi dalam  Merencanakan  Karier 

Indikator dari sub variabel ini adalah sebagai berikut: 

a.   Menentukan pemilihan alternatif karier. 

b.   Memilih penempatan karier 

c. Ketepatan memilih karier/ pekerjaan. 

2.2 Variabel terikat  yaitu kemandirian siswa dalam memilih karier yang 

diberi simbol (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel akibat yang dipengaruhi 

(Arikunto, 1993:93). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemandirian siswa dalam memilih karier. Adapun Sub variabel dari 

variabel ini adalah: 
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1).  Kebebasan dalam Memilih Karier. 

Indikator dari subvariabel ini adalah sebagai berikut: 

a. Memilih karier atas kemampuan diri. 

b. Memilih karier tidak tergantung pada orang lain. 

2).  Kemantapan Diri dalam Memilih Karier. 

Dengan indikator: 

a. Percaya terhadap kemampuan diri sendiri 

b. Merasa senang dalam menekuni bidang kariernya. 

c. Optimis terhadap karier yang akan dipilih. 

3).  Tanggung Jawab terhadap Bidang Karier yang Ditekuni. 

 Indikator dari  variabel ini adalah sebagai berikut:  

a. Berusaha keras terhadap bidang karier yang ditekuninya 

b. Tekun dalam mendalami bidang karier dan kejuruannya. 

c. Sadar tujuan dan cita-cita terhadap bidang karier kejuruannya. 

d. Termotivasi terhadap bidang karier yang ditekuninya. 

 

3.   Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor 

yang cukup penting dan mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini disebabkan 

karena dengan pemilihan metode yang tepat, maka akan dapat diperoleh data 

yang tepat, relevan dan akurat. Penelitian ini menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yaitu: 
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3.1 Metode Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1993:124). Angket ini 

digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan 

yang diajukan. Dengan angket ini responden mudah memberikan jawaban 

karena alternatif jawaban sudah disediakan dan membutuhkan waktu 

singkat dalam menjawabnya. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

keefektifan pelaksanaan bimbingan karier dan sikap kemandirian siswa 

dalam memilih karier pada siswa kelas III. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner tertutup, artinya kuesioner diberikan langsung 

kepada responden kemudian responden tinggal memilih alternatif jawaban 

yang sudah disediakan, (Suharsimi Arikunto, 1992:123). Adapun alternatif 

jawaban responden terdiri dari lima ketegori. Untuk angket Bimbingan 

Karier berkategori (Selalu, Sering, Kadang-kadang, Hampir Tidak Pernah, 

Tidak Pernah) sedangkan untuk angket kemandirian siswa dalam memilih 

karier berkategori (Sangat Setuju, Setuju, Ragu-Ragu, Tidak Setuju, 

Sangat Tidak Setuju) dengan pemberian skor sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 Distribusi penyekoran nilai jawaban angket 

 

VARIABEL 

PERNYATAAN 

SL SR K HTP TP BIMBINGAN KARIER 

5 4 3 2 1 

SS S R TS STS KEMANDIRIAN SISWA 

DLM MEMILIH KARIER 5 4 3 2 1 

        Sumber : Landasan Teori dalam penentuan skala likert 

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara 

membaca referensi atau sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. Metode ini dilaksanakan dengan cara membaca 

literatur serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Relevansinya sebagai pendukung penulis dalam mengetahui 

teori yang akan dibahas dalam penelitian. 

3.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan 

sebagainya, (Arikunto, 1993:202). Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan daftar nama dan jumlah 

siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan 

Manajemen) tahun ajaran 2005/2006 serta jurusan yang ada. Relevansinya 

sebagai pendukung metode kuesioner/ angket. 
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3.4 Metode Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung kepada guru Bimbingan Konseling. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Karier di SMK Negeri 2 

Magelang. Metode wawancara ini juga sangat mendukung kelancaran 

metode dokumentasi. 

 
4.   Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

4.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto, 1993:136). Pengukuran validitas instrumen 

penelitian ini dilakukan menggunakan validitas isi atau content validity. 

Validitas ini menunjuk sejauh mana isi kuesioner mewakili semua aspek 

dari suatu konsep. Untuk mengetahui validitas instrumen menggunakan 

rumus korelasi product moment, yaitu: 

]Y)(Y)][NX(X[(N
Y)X)((xyNr

2222xy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Keterangan: 

xyr = koefisien korelasi antara variable X dan variable Y 

N  = jumlah responden uji coba 

X  = skor item 

Y  = skor item  

          ∑ 2X =  jumlah kuadrat nilai X 

                ∑ 2Y  = jumlah kuadrat nilai Y 
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               ∑ XY = jumlah perkalian antara nilai X dan Y 

Pengujian keberartian koefisien xyr  dilakukan dengan menggunakan 

uji t berdasarkan taraf signifikan 5%. Rumus yang digunakan adalah sbb: 

2;
1

)2(
2

−=
−

−
= ndb

r

nr
t

 

Keputusan pengujian diambil dengan menggunakan ketentuan sbb: 

1. Item pertanyaan instrumen penelitian dikatakan valid jika t hitung >/=  

t tabel  

2. Item pertanyaan instrumen penelitian dikatakan tidak valid jika t 

hitung </= t tabel 

Berdasarkan hasil pengujian  validitas dengan menggunakan 

komputer (lihat pada lampiran) bahwa nilai korelasi antara item 

pertanyaan dengan total skor variabel memiliki nilai yang lebih besar 

dari 0.632 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan yang 

disebarkan kepada responden valid. 

4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik, (Arikunto,1993:142). Rumus 

yang digunakan: 

]Y)(Y][NX)(X[(N
Y)X)((xyNr

2222xy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  
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Keterangan: 

xyr      = koefisien korelasi antara variable belahan ganjil dan genap 

N       = jumlah responden  

X∑    = jumlah soal belahan ganjil 

Y∑    = jumlah soal belahan genap 

XY∑ = jumlah perkalian antara skor belahan ganjil dan genap 

 2X∑ = jumlah kuadrat skor soal belahan ganjil 

 2Y∑ = jumlah kuadrat skor soal belahan genap 

Selanjutnya untuk memperoleh indeks reliabilitas soal menggunakan 

rumus Spearmant Brown yaitu: 

).1(
.2

2
1

2
1

2
1

2
1

11 r
r

r
+
×

=  

Keterangan: 

11r          =   realibilitas instrument 

2
1

2
1 .r  = xyr yang disebutkan sehingga indeks korelasi antara 2 

belahan   individu (Suharsimi Arikunto, 1992:145) 

Keputusan pengujian diambil dengan menggunakan ketentuan sbb: 

1).  Jika koefisien reliabilitas internal seluruh item ( 11r ) >/= r tabel maka 

item instrument dinyatakan reliabel.  

2). Jika koefisien reliabilitas internal seluruh item ( 11r ) </= r tabel maka 

item instrument dinyatakan tidak reliabel.  
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Berdasarkan hasil pengujian  reliabilitas  dengan menggunakan 

komputer (lihat pada lampiran) bahwa korelasi antara item pertanyaan 

dengan total skor variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0.632 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan yang disebarkan 

kepada responden tersebut reliabel. 

 

5. Metode Analisis Data 

5.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran responden 

tentang bimbingan karier dan kemandirian siswa dalam memilih karier. 

Berdasarkan skor-skor angket yang diperoleh, selanjutnya dijadikan dalam 

bentuk prosentase skor, yaitu jumlah skor berbanding skor ideal. 

Perhitungan indeks prosentase dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

DP % = 
N
n  x 100 %, dimana : n = Nilai yang diperoleh 

               N = Jumlah nilai total (skor ideal) 

        DP % = Prosentase yang diperoleh 

Hasil perhitungan tersebut nantinya akan dikonsultasikan dengan 

tabel deskriptif prosentase yang dikategorikan  dalam 5 kategori yaitu: 

Tabel 3.3 Kriteria dari Deskripsi Prosentase Masing-masing Variabel 
BIMBINGAN KARIER KEMANDIRIAN SISWA 

Interval % skor Kriteria Interval % skor Kriteria 
20% - 36% Tidak Efektif 20% - 36% Sangat Rendah 
36% - 52% Kurang Efektif 36% - 52% Rendah 
52% - 68% Cukup Efektif 52% - 68% Cukup 
68% - 84% Efektif 68% - 84% Tinggi 
84% - 100% Sangat Efektif 84% - 100% Sangat Tinggi 
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5.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan untuk uji 

normalitas adalah uji  Chi Kuadrat ( 2X ), yaitu: igunakan adalah: 

∑
−

=
=

K

1j

2
12 )(X

i

i

E
EO  

Keterangan: 

2X = Chi kuadrat K = kolom 

Oi  = Frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Ei  = Frekuensi yang diharapkan dari sampel 

K  = Banyaknya kelas interval 

Jika Chi Kuadrat hitungan lebih kecil dari Chi Kuadrat tabel, berarti 

data yang diperoleh telah mengikuti distribusi normal. 

5.3 Persamaan Regresi 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara bimbingan karier 

dengan kemandirian siswa dalam memilih karier digunakan teknik analisis 

regresi satu prediktor. 

 Persamaan garis regresi satu prediktor adalah: 

Y = a + bX 

(Sudjana, 2001:315) 

5.4 Uji Keberartian dan Linieritas Persamaan Regresi  

Untuk mengetahui keberartian kebersamaan regresi digunakan uji F 

regresi dengan menggunakan rumus: 
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resS
regSF 2

2

=    (Sudjana, 2001:332) 

Dari perhitungan nilai F regresi terjadi kemungkinan : 

1). Jika nilai F hitung < F tabel berarti menerima oH  dan menolak 

aH yang berarti bahwa bimbingan karier tidak mempengaruhi 

kemandirian siswa dalam memilihk karier pada siswa kelas III SMK 

Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun 

pelajaran 2005/2006. 

2). Jika nilai F hitung > F tabel berarti menolak oH  dan 

menerima aH yang berarti bahwa bimbingan karier mempengaruhi 

kemandirian siswa dalam memilihk karier pada siswa kelas III SMK 

Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun 

pelajaran 2005/2006. 

 

Sedangkan untuk menguji linieritas persamaan regresi adalah: 

eS
TCSF 2

2

=   (Sudjana, 2001: 332) 

 

 Dari perhitungan rumus tersebut terjadi kemungkinan: 

1). Jika nilai F hitung < F tabel berarti persamaan regresi tersebut linier. 

2). Jika nilai F hitung > F tabel berarti persamaan regresi tersebut tidak 

linier. 
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5.5 Sumbangan Efektif 

Untuk mengetahui sumbangan efektif variabel pengaruh bimbingan 

karier terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier dengan 

menggunakan perhitungan koefisien determinasi yaitu dengan rumus: 

%1002xrSE =  

∑ ∑−
∑ ∑∑ −

= 22
2

)(
)})(({

ii

iiii

YYn
YXYXnbr  

(Sudjana, 2001: 370) 

Keterangan: 

2r  =  koefisien determinasi 

b = Koefisien regresi x dari persamaan regresi 

n = jumlah data 

iX = skor Bimbingan Karier 

iY = skor kemandirian siswa dalam memilih karier  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan penyebaran kuesioner pada siswa kelas III jurusan 

akuntansi, sekretaris dan penjualan di SMK Negeri 2 Magelang, kemudian 

dilakukan tabulasi, editing serta pengkodean dari jawaban responden. Untuk 

mempermudah memahami hasil penelitian ini, maka dalam penyajian hasil 

penelitian akan dibagi dalam beberapa topik bahasan. Sedangkan untuk 

mempermudah dan memperkecil tingkat kesalahan dalam perhitungan maka 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan komputer program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) Versi 10.0 adapun hasil penelitian 

ini adalah: 

1.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

 Gambaran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu 

Bimbingan Karier (X) dan Kemandirian Siswa dalam Memilih Karier (Y) 

dapat dilakukan dengan analisis deskriptif prosentase sebagai berikut ini: 

1.1.1 Bimbingan Karier 

 Gambaran tentang keefektifan pelaksanaan bimbingan karier 

pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan 

Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006 berdasarkan jawaban angket 
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dari masing-masing responden diperoleh hasil seperti disajikan 

sebagai berikut: 

a. Tingkat Keefektifan pelaksanaan Bimbingan Karier. 

Dalam variabel ini tercakup 30  butir soal yaitu soal nomor 1 

sampai dengan soal nomor 30. Jumlah skor total frekuensi jawaban 

variabel tersebut adalah 9531 (lihat dalam lampiran 13 dan 14) 

sedangkan skor maksimal yang diharapkan peneliti adalah 80 x 30 

x 5 = 12000. Setelah diperoleh skor maksimal kemudian 

diprosentasekan dengan memasukkan angka tersebut ke dalam 

rumus deskriptif prosentase yaitu: 

DP % = 
N
n  x 100 % 

DP % =
12000
9531  x 100 % 

DP % = 79 % 

Setelah dikorelasikan dengan kriteria bimbingan karier pada 

tabel 3.3 prosentase sebesar 79 % termasuk kategori efektif. 

 

       Secara lebih rinci gambaran tentang keefektifan pelaksanaan 

bimbingan karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang 

(Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006 

ditinjau dari tiap-tiap indikator yaitu layanan informasi diri 

terhadap bidang kejuruan, layanan informasi terhadap lingkungan 
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karier, dan konsultasi dalam merencanakan karier dapat disajikan 

sebagai berikut : 

 

1).  Layanan Informasi Diri terhadap Bidang Kejuruan 

  Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata skor layanan informasi diri terhadap bidang kejuruan 

adalah 24.8 dengan persentase 82.54 % dan termasuk kategori 

efektif. Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing 

responden diperoleh hasil seperti terangkum pada lampiran ke 

13. 

  Berdasarkan lampiran ke 15, menunjukkan bahwa 

layanan informasi diri terhadap bidang kejuruan, 50% jawaban 

responden memberi kategori efektif, sedangkan selebihnya 

yaitu 42.5% dalam kategori sangat efektif dan 7.5% dalam 

kategori cukup efektif.  

2)   Layanan Informasi terhadap Lingkungan Karier  

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata skor layanan informasi terhadap lingkungan karier 

adalah 62.3 dengan persentase 77.83% dan termasuk kategori 

efektif. Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing 

responden diperoleh hasil seperti terangkum pada lampiran ke 

13. 
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  Berdasarkan lampiran ke 15 menunjukkan bahwa 

layanan informasi terhadap lingkungan karier 61.3% jawaban 

responden berkategori efektif, sedangkan selebihnya yaitu 25% 

berkategori sangat efektif, dan 13.8 % berkategori cukup 

efektif.  

3)   Konsultasi dalam Merencanakan Karier  

  Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata skor konsultasi dalam merencanakan karier adalah 

32.1 dengan persentase 80.28% dan termasuk kategori efektif. 

Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing 

responden diperoleh hasil seperti terangkum pada lampiran ke 

13. 

  Berdasarkan lampiran ke 15 menunjukkan bahwa 

konsultasi dalam merencanakan karier sebagian besar siswa 

42.5% termasuk berkategori efektif, 40% berkategori sangat 

efektif dan 17.5% berkategori cukup efektif.  

 

b. Tingkat Kemandirian Siswa dalam Memilih Karier 

Dalam variabel ini tercakup 30 butir soal yaitu soal nomor 31 

sampai dengan soal nomor 60. Jumlah skor total frekuensi jawaban 

variabel tersebut adalah 9839. Sedangkan skor maksimal yang 

diharapkan peneliti adalah 80 x 30 x 5 = 12000. Setelah diperoleh 
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skor maksimal kemudian diprosentasekan dengan memasukkan 

angka tersebut ke dalam rumus deskriptif prosentase yaitu: 

DP % =  
N
n x 100 % 

DP % = 
12000
9839  x 100 % 

DP % = 82 % 

Setelah dikorelasikan dengan kriteria kemandirian siswa 

dalam memilih karier pada tabel 3.3, prosentase sebesar 82 % 

termasuk kategori tinggi. 

 

Gambaran tentang sikap kemandirian siswa dalam memilih 

karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok 

Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006 berdasarkan 

jawaban angket yang   diberikan masing-masing   responden 

diperoleh hasil seperti disajikan sebagai berikut: 

Dari perhitungan pada lampiran ke 14, dapat diketahui bahwa 

besarnya skor rata-rata kemandirian siswa dalam memilih karier 

mencapai 123 dengan persentase 81.99% dan termasuk kategori 

tinggi. Berdasarkan lampiran 15, menunjukkan bahwa tingkat  

kemandirian siswa dalam memilih karier 57.5% berkategori tinggi, 

38.8% berkategori sangat tinggi dan 3.8% berkategori cukup 

tinggi. 
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Secara lebih rinci gambaran tentang kemandirian siswa dalam 

memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang 

(Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006 

ditinjau dari tiap-tiap indikator, yaitu: kebebasan dalam memilih 

karier, kemantapan diri dalam memilih karier dan tanggung jawab 

terhadap karier yang akan dipilih  dapat disajikan sebagai berikut: 

 
1) Kebebasan dalam Memilih Karier 

  Berdasarkan data hasil penelitian (lampiran 14) 

menunjukkan bahwa rata-rata skor kebebasan siswa dalam 

memilih karier adalah 57.3 dengan persentase 81.79% dan 

termasuk kategori tinggi. Secara lebih rinci ditinjau dari 

jawaban masing-masing responden diperoleh hasil seperti 

terangkum dalam lampiran 15: 

  Berdasarkan lampiran ke 15 menunjukkan bahwa 

kebebasan dalam memilih karier sebagian besar siswa 61.3% 

berkategori tinggi, 33.8% berkategori sangat tinggi dan 5% 

berkategori cukup tinggi.  

2) Kemantapan Diri dalam Memilih Karier 

Berdasarkan data hasil penelitian (lampiran ke 14) 

menunjukkan bahwa rata-rata skor kemantapan diri dalam 

memilih karier siswa adalah 20.8 dengan persentase 83.15% 

dan termasuk kategori tinggi.  
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  Secara lebih rinci kemantapan diri dalam memilih karier 

pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok 

Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006 tersebut 

ditinjau dari jawaban masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada lampiran  ke 15. 

  Berdasarkan lampiran ke 15 menunjukkan bahwa 

kemantapan diri dalam memilih karier siswa 51.3% berkategori 

sangat tinggi, 43.8% berkategori tinggi, dan 5% berkategori 

cukup tinggi.  

3) Tanggungjawab terhadap Karier yang akan Dipilih 

  Berdasarkan data hasil penelitian (lampiran ke 14) 

menunjukkan bahwa rata-rata skor tanggungjawab siswa 

terhadap karier yang akan dipilih adalah 45 dengan persentase 

81.73% termasuk kategori tinggi.  

  Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing 

responden diperoleh hasil seperti terangkum pada lampiran ke 

15. 

  Berdasarkan lampiran ke 15 menunjukkan bahwa 

tanggungjawab siswa terhadap karier yang akan dipilih 65% 

berkategori tinggi, 33.8% berkategori sangat tinggi dan 1.3% 

berkategori cukup tinggi.  
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1.2 Analisa Data Penelitian 

1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan 

rumus kolmogorov smirnove dengan perhitungan komputasi SPSS 

for windows relase 10. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran  

diperoleh harga kolmogorov smirnov untuk variabel Bimbingan 

Karier sebesar 0.929 dengan probabilitas 0.354 lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa data variabel 

bimbingan karier tersebut berditribusi normal. Untuk variabel 

kemandirian siswa dalam memilih karier diperoleh harga 

kolmogorov smirnov 0.524 dengan probabilitas 0.947 lebih besar 

dari 0,05. dengan demikian data variabel kemandirian siswa dalam 

memilih karier tersebut juga berdistribusi normal. 

1.2.2 Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh berbentuk linier atau tidak. Jika data 

berbentuk linier, maka penggunaan analisis regresi linier pada 

pengujian hipotesis dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi jika 

tidak linier, maka harus digunakan analisis regresi non linier. Uji 

linieritas garis regresi dalam penelitian ini menggunakan uji 

memperoleh Fhitung = 1,294 dengan probabilitas 0.208 lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa data-data dalam 
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penelitian ini berbentuk linier sehingga dapat digunakan analisis 

regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis penelitian. 

1.2.3 Pengujian Hipotesis 

Sebagaimana dinyatakan dalam bab II hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah “Ada pengaruh bimbingan karier 

terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas 

III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) 

tahun Pelajaran 2005/2006.  

Dalam rangka menguji hipotesis tersebut digunakan analisis 

regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan analisis 

regresi linier sederhana dengan menggunakan program komputasi 

SPSS for windows relase 10 diperoleh persamaan regresi Ŷ =  

65.570 + 0.482X. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi 

tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada lampiran diperoleh Fhitung = 48.428  dengan 

probabilitas sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan sehingga 

hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “Tidak ada pengaruh bimbingan 

karier terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa 

kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan 

Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006” ditolak dan hipotesis kerja 

(Ha) yang berbunyi “Ada pengaruh bimbingan karier terhadap 

kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK 



 

 xciii

Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun 

pelajaran 2005/2006” diterima. 

Besarnya pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh 

bimbingan karier terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier 

dapat diketahui dari harga koefisien determinasi atau R2
. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran diperoleh harga R2 = 

0.383. Dengan demikian besarnya pengaruh bimbingan karier 

terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier adalah 38.3% dan 

selebihnya kemandirian siswa dalam memilih karier dipengaruhi 

oleh faktor lain selain bimbingan karier sebesar 61.7%. 

 

2. Pembahasan 

Analisis deskriptif prosentase  selain digunakan untuk 

mendeskripsikan data pada instrumen bimbingan karier (X) dan kemandirian 

siswa dalam memilih karier (Y) juga digunakan untuk mengetahui gambaran 

secara empiris mengenai keefektifan pelaksanaan bimbingan karier dan 

tingkat kemandirian siswa dalam memilih karier siswa kelas III di SMK 

Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 

2005/2006.  

Berdasarkan analisis deskriptif prosentase diperoleh hasil bahwa 

tingkat keefektifan pelaksanaan bimbingan karier di SMK Negeri 2 Magelang 

termasuk kategori efektif dengan tingkat prosentase 79%. Hal ini berarti 

bahwa keefektifan pelaksanaan bimbingan karier tersebut ditunjukkan dari 
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telah efektifnya pelaksanaan layanan informasi diri terhadap bidang kejuruan.  

Hal ini dapat diketahui dari seringnya bimbingan karier dalam mendeteksi 

bakat, minat, cita-cita, kekuatan dan kelemahan siswa terhadap bidang 

kejuruannya. Bimbingan karier telah mampu memberikan pelayanan dalam 

mendeteksinya, sehingga siswa mampu dalam mengetahui informasi tentang 

keadaan dirinya, disisi lain siswa telah mampu dalam menyelaraskan dirinya 

dengan bidang kejuruan yang ditekuni dan mampu dalam mengarahkan 

dirinya untuk menyikapi kondisi dirinya terhadap bidang kejuruan yang 

ditekuni. 

Selain keefektifan layanan informasi diri terhadap bidang 

kejuruannya, layanan informasi terhadap lingkungan karier dan layanan 

konsultasi dalam merencanakan karier siswa-siswa di SMK Negeri 2 

Magelang pada umumnya dan pada khususnya kelas III juga telah efektif. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah memahami pentingnya bimbingan 

karier dalam membantu siswa mengarahkan diri dan membuat keputusan 

yang tepat untuk karier yang cocok untuk dirinya, agar masa depan yang 

diharapkan dapat tercapai sesuai dengan keinginannya.  

Namun demikian keefektifan pelaksanaan bimbingan karier di SMK 

Negeri 2 Magelang tersebut perlu untuk lebih diperhatikan, diselaraskan dan 

ditingkatkan dari tahun ke tahun. Mengingat perubahan zaman yang terus 

berkembang memerlukan adanya tingkat sumber daya manusia yang mampu 

untuk bersaing dan bertahan. Bimbingan karier sebagai jembatan siswa dalam 

rangka mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja memiliki peranan 
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yang cukup penting untuk membekali siswa dalam bersaing didunia kerja 

nantinya. Dengan hal ini hendaknya sekolah sadar akan tanggung jawabnya 

dalam memberikan bekal tersebut terhadap siswa-siswanya, karena 

mengingat cukup singkatnya waktu pemberian materi dan layanan bimbingan 

karier yang diterima siswa selama berada dibangku sekolah.  

Kemandirian siswa dalam memilih karier merupakan sikap psikologi 

siswa yang tumbuh pada masa perkembangan dimana dirinya mampu untuk 

memahami diri dan kemampuannya agar dapat memecahkan dan mengambil 

keputusan yang menyangkut pekerjaan, jabatan dan masa depannya terhadap 

karier yang akan dipilih supaya mampu memenuhi kebutuhan dan tanpa 

bergantung dari orang lain. 

Dalam hal ini kemandirian siswa dalam memilih karier diartikan 

sebagai kondisi siswa yang mampu untuk memilih karier atas kemampuan 

diri dan tidak bergantung pada orang lain, memiliki rasa kemantapan diri 

dalam memilih karier yang menjadi pilihannya, dan memiliki rasa tanggung 

jawab terhadap karier yang akan ditekuni, agar masa depan kariernya sesuai 

dengan yang diharapkan siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian 

dalam memilih karier siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok 

Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006, menunjukkan kategori 

tinggi/ mandiri dengan tingkat prosentase 82%. Ini menunjukkan bahwa 

tingginya tingkat kemandirian siswa dalam memilih karier tersebut 

ditunjukkan dari kebebasan siswa dalam memilih karier yang diinginkan.  
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Kebebasan siswa ini ditunjukkan dengan sikap siswa dalam memilih 

karier atas kemampuan dirinya, dan tidak bergantung pada orang lain. Karier 

yang akan dipilih oleh siswa adalah karier yang sesuai dengan kemampuan 

dan hasil dari keputusan siswa sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak 

lain. Sebaliknya apabila kebebasan dalam memilih karier tersebut tidak 

dimiliki  maka dimungkinkan siswa akan merasa terbebani dan tidak mampu 

untuk mengerjakan pekerjaan/ tindakan yang menjadi tanggungjawabnya 

dalam menentukan karier yang akan dipilih. Jika hal ini terjadi, maka apa 

yang dijalani tidak dapat disesuaikan dengan harapan yang diinginkan. 

Selain kebebasan, tingginya kemandirian siswa dalam memilih karier 

juga ditunjukkan dari kemantapan diri dalam memilih karier dan tanggung 

jawab siswa terhadap karier yang akan dipilih. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya rasa kepercayaan diri terhadap kemampuannya, merasa senang 

dengan karier yang akan dipilih, merasa optimis terhadap karier yang akan 

dipilih, berusaha keras terhadap karier yang akan dipilih, tekun dalam 

mendalami bidang kejuruann, sadar tujuan terhadap karier yang akan dipilih 

dan termotivasi dengan karier yang akan dipilihnya.  

Komponen terakhir yang menentukan tinggi rendahnya sikap 

kemandirian siswa dalam memilih karier adalah pada aspek rasa tanggung 

jawab siswa terhadap karier yang akan dipilih. Dengan adanya tanggung 

jawab yang baik maka siswa menunjukkan  kesungguhannya dalam 

menekuni bidang kejuruan yang sedang ditekuni saat dibangku sekolah, 
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merasa sadar tujuan/ cita-citanya terhadap karier yang akan dipilih dan 

termotivasi terhadap karier yang akan dipilih. 

Dengan adanya bimbingan karier yang efektif untuk melayani siswa 

mengetahui informasi diri dan kondisi lingkungan dunia kerja, maka dengan 

sendirinya siswa akan mandiri dalam memilih karier yang akan dipilih. 

Meskipun demikian, kemandirian siswa dalam memilih karier perlu untuk 

lebih ditingkatkan lagi, ternyata jika dilihat dari setiap sub variabel atau 

indikator, ternyata masih ada sebagian yang kurang mandiri dalam memilih 

kariernya. Hal ini disebabkan karena mengingat pada saat dilakukan 

penelitian ini siswa yang menjadi objek penelitian ini masih berstatus kelas 

III pada awal periode dimana mereka baru memperoleh materi dan layanan 

bimbingan karier selama 2 tahun. Hal ini mengakibatkan masih minimnya 

tingkat pengetahuan diri siswa dalam memahami diri dan kemampuannya 

untuk memilih karier yang sesuai dengan kondisi diri dan kemampuannya.  

Selain itu bisa dipengaruhi karena berbedanya tingkat kemampuan 

setiap siswa dalam menentukan pilihan kariernya masing-masing.  Perbedaan 

tingkat kecerdasan dan ketrampilan siswa yang menyebabkan berbeda pula 

tingkat kemandirian siswa dalam menentukan pemilihan terhadap karier. 

Mereka harus mampu dalam menyesuaikan kemampuan dirinya dengan jenis 

karier yang mampu dikerjakan oleh siswa agar tidak terjadi adanya 

ketidaknyamanan siswa pada saat bekerja nantinya. 

Disisi lain adanya fenomena diabad ke-21 ini di mana lapangan kerja 

semakin terasa sempit dan mencari nafkah juga terasa sulit, memberikan 
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dampak bagi para lulusan SMK pada khususnya untuk memilih karier yang 

tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.  Hal ini sebagai dampak 

dari kegagalan pemerintah dalam pembangunan ekonomi pada khususnya. 

Pada dasarnya lapangan kerja di Indonesi ini sudah tersedia, namun karena 

masalahnya kualitas sumber daya manusia indonesia belum sesuai dengan 

tingkat kriteria yang diinginkan oleh lapangan kerja tersebut. Jika hal ini kita 

kaitkan dengan kemampuan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan pada 

khususnya, sangatlah minim sekali tingkat ketrampilan yang mereka punyai 

dengan tingkat kriteria tuntutan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga 

mereka setelah lulus hanya berusaha mencari nafkah secara materi untuk 

kelangsungan hidup sekenanya daripada harus menganggur dan 

menggantungkan nasib kepada kedua orang tua. Sehingga hal ini sangatlah 

berpengaruh terhadap tingkat kemandirian siswa dalam memilih karier yang 

akan menjadi jalan hidup di masa depannya.  

Berdasarkan analisa statistik dengan persamaan regresi satu prediktor, 

perubahan tingkat kemandirian siswa dalam memilih karier dapat diprediksi 

dari tingkat keefektifan pelaksanaan bimbingan karier. Dari hasil olah data 

diperoleh konstanta sebesar 65.570 dan koefisien bimbingan karier (X) 

sebesar 0.482. Sehingga model persamaan regresinya adalah Y = 65.570 + 

0.482 X. Model tersebut memberikan arti bahwa setiap perubahan satu satuan 

skor bimbingan karier akan menyebabkan perbaikan skor 0.482 pada tingkat 

kemandirian siswa dalam memilih karier. Hal ini memberikan gambaran 
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bahwa bimbingan karier yang semakin efektif akan berdampak positif 

terhadap tingkat kemandirian siswa dalam memilih karier. 

Berdasarkan uji pengaruh bimbingan karier terhadap kemandirian 

siswa dalam memilih karier terbukti bahwa  ada pengaruh yang signifikan 

bimbingan karier terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier yang  

dibuktikan dari analisis regresi satu prediktor dengan uji  regresiF diperoleh    

F hitung = 48.428 sedangkan F tabel sebesar 3.963, atau dengan tingkat 

probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Karena  hitungF  (48.428) > tabelF  

(3.963) maka hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “ tidak ada pengaruh 

bimbingan karier terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier pada 

siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) 

tahun pelajaran 2005/2006 ” ditolak sehingga hipotesis kerja (Ha) yang 

menyatakan  “ ada pengaruh bimbingan karier terhadap kemandirian siswa 

dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang 

(Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006 ” diterima. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin efektif pelaksanaan 

bimbingan karier terhadap siswa akan memberikan tingkat kemandirian siswa 

dalam memilih karier. Dengan kemandirian dalam memilih karier tersebut 

akan menghasilkan pemilihan karier yang memberikan kepuasan dalam 

menjalani kehidupan karier dimasa depannya.  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi atau 

perhitungan dalam mencari besarnya pengaruh diperoleh dari sumbangan 

relatif sebesar 38.3 %, hal ini berarti bahwa kemandirian siswa dalam 
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memilih karier dipengaruhi karena adanya bimbingan karier sebesar 38.3 %. 

Sedangkan pengaruh variabel yang lain tidak diungkap dalam penelitian ini 

seperti:   cita-cita, motivasi, keterampilan siswa, kondisi siswa, kondisi 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, unsur-unsur pembentukan 

kecakapan hidup siswa, upaya guru memandirikan siswa dalam menghadapi 

dunia kerja.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dengan tingkat keefektifan 

bimbingan karier sebesar 79% dan tingkat kemandirian siswa dalam memilih 

karier sebesar 82% sedangkan sumbangan efektif  bimbingan karier terhadap 

kemandirian siswa dalam memilih karier sebesar 38.3% maka variabel 

bimbingan karier tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang dominan dalam 

mempengaruhi kemandirian siswa dalam memilih karier. Maka dari itulah 

penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki dan 

memperoleh faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhi tingkat 

kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan pada umumnya dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Magelang pada khususnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Bimbingan karier pada SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan 

Manajemen) termasuk kategori efektif dengan persentase 79.43%.  

2. Kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK 

Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 

2005/2006 termasuk kategori tinggi dengan persentase 81.99%. 

3. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 48.428 (perhitungan dalam 

lampiran). Sedangkan  F tabel pada taraf signifikansi 0.000 df = 1 dengan 

N = 80 adalah lebih kecil. Mengingat F hitung > dari F tabel  sehingga 

dapat diartikan hipotesis Ha yang berbunyi “ada pengaruh bimbingan 

karier terhadap kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa kelas 

III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun 

pelajaran 2005/2006”  diterima. 

4. Ada pengaruh yang signifikan bimbingan karier terhadap kemandirian 

siswa dalam memilih karier pada siswa kelas III SMK Negeri 2 Magelang 

(Kelompok Bisnis dan Manajemen) tahun pelajaran 2005/2006.  Besarnya 

pengaruh tersebut yaitu 38.3%. 
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2. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengingat bimbingan karier berpengaruh terhadap kemandirian siswa 

dalam memilih karier, maka pihak sekolah hendaknya berusaha untuk 

lebih meningkatkan keefektifannya dari tahun ketahun dengan 

memperbarui kelengkapan fasilitas ruang bimbingan dan informasi karier 

setiap tahunnya, membuat jurnal pergerakan kemajuan siswa dalam 

memanfaatkan layanan yang ada dalam bimbingan karier dari tahun 

ketahun.  

2. Secara umum sikap kemandirian siswa dalam memilih karier pada siswa 

kelas  III SMK Negeri 2 Magelang (Kelompok Bisnis dan Manajemen) 

tahun pelajaran 2005/2006 sudah tinggi, namun demikian diharapkan 

siswa mampu untuk meninjaklanjuti kemandiriannya terutama pada sikap 

tanggung jawab terhadap karier yang akan dipilih. Tindakan lanjutan ini 

dapat dilakukan dengan membuat target pencapaian nilai bidang studi 

keahlian minimal dalam setiap akhir semester, berlatih merintis bidang 

karier yang akan ditekuni dengan mencoba mempraktekkan usaha dirumah 

yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki kemudian hasilnya 

dibuat jurnal dan dilaporkan kepada guru untuk dinilai. 
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