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ABSTRAK

PENGGUNAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK
MENINGKATKAN PEMAHAMAN PILIHAN JURUSAN PADA SISWA
KELAS X DI MAN 2 BANDARLAMPUNG TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

ELSA YOLANDA

Masalah dalam penelitian ini pemahaman pilihan jurusan siswa rendah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan
pemahaman pilihan jurusan pada siswa kelas X MAN 2 Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2015-2016Metode yang digunakan adalah metode quasi eksperimen dengan
desain one group pretest-posttest, dianalisis dengan statistik non-parametrik menggunakan
uji Wilcoxon.. Subyek penelitian ini dua belas orang siswa kelas X MAN 2 Bandar
Lampung.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket pemahaman
pilihan jurusan siswa. Teknik analisis data menggunakan uji beda wilcoxon. Hasil
penelitian menunjukan terjadi peningkatan pemahaman pilihan jurusan siswa setelah
diberi layanan bimbingan kelompok. Hasil ini ditunjukan hasil Zhitung = -3,072 < Ztabel

= 1.645 maka Ho ditolak Ha diterima.

Kata Kunci : Bimbingan Konseling , Bimbingan Kelompok, Pilihan jurusan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya menyiapkan manusia

agar mampu mandiri, menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna dan

ikut serta dalam pembangunan bangsa. Pendidikan diartikan sebagai proses

pendewasaan dan pemandirian manusia secara sistematis, agar siap

menjalani kehidupan secara bertanggung jawab.

Pengalaman di lapangan memperlihatkan masih banyak siswa yang bingung

memilih jurusan yang akan dimasuki terutama bagi siswa MA. Hal ini erat

kaitannya dengan perencanaan pemilihan jabatan/pekerjaan di masa

mendatang.

Pemilihan jurusan terutama di MA merupakan keadaan yang sulit bagi para

siswa yang masih dalam kategori remaja, karena pemahaman remaja belum

terarah dan sangat tergantung oleh pihak luar yaitu teman bahkan harapan

orang tua. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk membuat

keputusan dalam hal memilih jurusan berdasarkan pemahaman yang tepat

tentang kualitas diri dan informasi sekolah .

Fenomena dalam memilih jurusan menunjukan bahwa peserta didik yang

memasuki MA dan akan memasuki perguruan tinggi belum semuanya
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didasarkan atas peminatan peseta didik yang didukung oleh potensi dan

kondisi diri secara memadai sebagai modal pengembangan potensi secara

optimal, seperti kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat, dan

kondisi fisik dan sosial budaya dan minat karir mereka. Akibatnya

perkembangan mereka kurang optimal, tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Oleh sebab itu pengarahan lebih awal dalam peminatan,

khususnya dalam memilih dan penetapan pilihan jurusan dan juga

kelanjutan studi yang sesuai dengan potensi dan kondisi diri peserta didik

serta lingkungan perlu segera dilakukan.

Adanya perbedaan pada tiap individu membuat tingkat pemahaman setiap

siswa dalam penerimaan informasi berbeda-beda. Hal ini menjadi kewajiban

guru BK untuk menindak lanjuti masalah tersebut. Seperti yang dikatakan

Prayitno (1994) “siswa kelas X sudah dihadapakan pada pemilihan program

penjurusan untuk melanjutkan cita-cita sesuai dengan bakat, minat dan

kemampuan siswa”

Disisi lain dijumpai bahwa siswa bingung ditanya program jurusan apa yang

akan dipilih. Hal ini nampak dari jawaban siswa yang masih ragu dan tidak

bisa menjelaskan alasan yang kuat mengapa pemilihan jurusan tersebut,

dengan alasan kurang mendapatkan informasi berkenaan dengan program

penjurusan beserta prospeknya, masih belum tahu apakah prospek kedepan

program jurusan tersebut sesuai denagn cita-cita studi lanjut yang

diinginkan dan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
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Madrasah aliyah (disingkat MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada

pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas, yang

pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan madrasah

aliyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas

12.Pada tahun kedua (yakni kelas 11), seperti halnya siswa SMA, maka

siswa MA memilih salah satu dari 2 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Alam,dan

Ilmu Sosial. Pada akhir tahun ketiga (yakni kelas 12), siswa diwajibkan

mengikuti Ujian Nasional yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan

madrasah aliyah dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum,

perguruan tinggi agama Islam, atau langsung bekerja.

Dalam memenuhi tugas perkembangan memilih serta mempersiapkan diri

ke arah suatu pekerjaan, remaja membutuhkan bimbingan dari guru,

konselor, orangtua, atau orang dewasa lainnya dalam merencanakan masa

depan yang sesuai dengan bakat, minat, atau kemampuan yang dimilikinya.

Dengan adanya layanan bimbingan, peserta didik akan memiliki kesempatan

lebih besar untuk mencapai kehidupan masa depan yang sukses dan bahagia,

sebab upaya mengantarkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya

membutuhkan peran dari berbagai pihak, guru saja tidak cukup.

Adanya pemanfaatan kegiatan bimbingan akan mendorong peserta didik

mengenal diri dan lingkungan, mengembangkan diri dan sikap positif,

mengembangkan arah minat dan masa depan. Alasan mengapa siswa di

sekolah menengah membutuhkan pelayanan bimbingan, adalah karena

mereka membutuhkan bimbingan dalam cara belajar karena ternyata banyak
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teknik studi yang tidak dikuasai, bimbingan mengenai peminatan untuk

mengenal pendidikan lanjutan dan dunia kerja karena kebanyakan mereka

tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jurusan apa saja

setelah tamat sekolah menengah pertama.

Prayitno menjelaskan bahwa:

“Bimbingan dan Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang
dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang
individu dengan cara tatap muka agar seseorang yang dibimbing dapat
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri
(Prayitno,2003;90)”

Dalam rangka membantu pesera didik dalam memahami pemilihan jurusan

di MA layanan bimbingan dan konseling ikut andil, yakni membimbing

siswa sesuai dengan tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan yang

positif.

Di sini, tentunya peran guru pembimbing atau konselor sangat besar untuk

membantu siswa dalam memahami pilihan jurusan di MA. Pemahaman

pilihan jurusan siswa dapat dilakukan dengan menggunakan layanan

bimbingan kelompok .

Bimbingan kelompok adalah salah satu kegiatan layanan yang banyak

dipakai karena lebih efektif. Banyak siswa yang mendapatkan layanan

sekaligus dalam satu waktu. Dan untuk lebih menunjang layanan yang akan

diberikan peneliti akan memakai angket tentang pemahaman pilihan jurusan

ini berfungsi sebagai batu loncatan siswa MA untuk melanjutkan kariernya.

Agar siswa/i paham mengenai dirinya dan paham akan studi lanjut yang

akan diambil.
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Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih

mendalam mengenai Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok untuk

Meningkatkan Pemahaman Pilihan Jurusan pada siswa kelas X Di MAN 2

Bandarlampung  Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Terdapat siswa yang belum mantab terhadap pilihan jurusannya

b. Terdapat siswa yang memilih pengetahuan yang rendah tentang

jurusan yang sudah mereka pilih

c. Terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam merencanakan

pemilihan jurusan ke perguruan tinggi

d. Terdapat siswa yang tidak memanfaatkan layanan BK untuk informasi

karirnya.

3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka batasan

masalah dalam penelitian ini adalah “Penggunaan Layanan Bimbingan

Kelompok untuk Meningkatkan Pemahaman Pilihan Jurusan pada siswa kelas X

Di MAN 2 Bandarlampung  Tahun Ajaran 2015/2016”.

4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah layanan
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bimbingan kelompok dapat meningkatkan pemahaman pilihan siswa

terhadap jurusan Di MAN 2 Bandarlampung  Tahun Ajaran 2015/2016.?”

5. Tujuan, Kegunaan penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

a. Tujuan dari penelitian ini adalah :

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah layanan bimbingan

kelompok dapat meningkatkan pemahaman pilihan jurusan siswa kelas X

MAN 2 Bandarlampung Tahun Ajaran 2015/2016

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang

bimbingan dan konseling, khususnya dalam membantu siswa

memahami pilihan jurusan melalui kegiatan layanan bimbingan

kelompok.

2. Secara praktis

a. Siswa dapat mengarahkan jurusan melalui kegiatan layanan

bimbingan kelompok,

b. Dapat menambah pengetahuan guru pembimbing dalam

melaksanakan bimbingan kelompok di sekolah terkait dengan

mengarahkan jurusan siswa-siswi,

c. Dapat dijadikan bahan masukan guru pembimbing dalam

memberikan layanan yang tepat terhadap siswa-siswi yang perlu
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mendapatkan pengarahan dalam menentukan jurusan yang ada di

MA.

C Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar

penelitian lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah

ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Ruang lingkup ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu bimbingan dan

konseling.

2. Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah terdiri dari

pemahaman pilihan jurusan

3. Ruang lingkup subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MAN 2

Bandarlampung Tahun Ajaran 2015/2016.

4. Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah MAN 2

Bandarlampung.

5. Ruang lingkup waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilakukan pada MAN 2

Bandarlampung tahun ajaran 2015/2016.
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B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antarvariabel dalam

suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran melalui kerangka logis.

Kerangka pikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan

dasar dalam penelitian.

Setiap tindakan anak dalam proses pencarian jati diri yang dilakukan akan

menimbulkan hal positif dan negatif. Kemungkinan hal negatif yang akan

terjadi jika orang tua tidak mengambil andil dalam pencarian jati diri anak

maka anak akan mengalami kebingungan. Ditambah apabila anak salah dalam

mencoba-coba hal baru yang ada di lingkungannya. Ini akan berdampak buruk

bagi dirinya dan kehidupannya kelak terutama bagi karirnya ke depan.

Gagal memahami jurusan yang ada dalam dirinya akan berdampak bagi

kariernya ke depan. Siswa akan bingung dengan arah minatnya. Ini juga akan

membuat. ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran di sekolah lanjutan

nantinya, dan akibatnya anak akan cepat jenuh dengan proses pembelajaran.

Anak akan meminta pindah-pindah kelas atau bahkan pindah sekolah dengan

pihak sekolah

Pemahaman yang artinya paham, mengetahui, mengerti benar yang artinya

proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan suatu hal, misal terhadap

informasi tentang jurusan. Penjurusan adalah proses memberikan arah dan

tujuan dalam memilih program studi yang ada disuatu lembaga pendidikan
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Peminatan adalah proses yang berkelanjutan , dimana peserta didik dapat

memilih dan menentukan minat jurusan ada dua jurusan yang disediakan di

MA yaitu . Ilmu pengatahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial,

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan peserta

didik memperoleh berbagai pengetahuan tentang jurusan di MA dari

narasumber (guru pembimbing, guru kelas). Pengetahuan yang dimaksudkan

itu juga dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan.

Lebih jauh dengan layanan bimbingan kelompok para peserta didik dapat

diajak untuk bersama-sama mengemukakan pendapat tentang tujuan jurusan

peminatan mereka dan membicarakannya, mengembangkan nilai-nilai tentang

peminatan tersebut, dan mengembangkan langkah-langkah bersama untuk

memahami pilihan jurusan yang dapat dibahas didalam kelas.

Dengan demikian, selain dapat membuahkan hubungan yang baik diantara

anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi antar individu, pemahaman

berbagai situasi dan kondisi lingkungan, juga dapat mengembangkan sikap dan

tindakan nyata untuk mencapai hal-hal yang diinginkan dapat diungkapkan

didalam kelas.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Gadza

(Prayitno 1994:309) mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah

merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu

mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Bimbingan kelompok
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diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal,

vokasional dan sosial.

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat terlihat pada gambar dibawah ini,

yang menyatakan pilihan jurusan di MA yang rendah kemudian akan

diberikan perlakuan yaitu layanan bimbingan kelompok, dan diharapkan

pemahaman pilihan jurusan di MA meningkat.

Gambar 1.1. Kerangka Pikir penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat terlihat bahwa pemahaman pilihan

jurusan di MA rendah, kemudian  diberikan perlakuan melalui penggunaan

layanan bimbingan kelompok. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat

apakah ada perbedaan scor pemahaman terhadap siswa yang memiliki

pemahaman pilihan jurusan rendah dapat meningkat setelah diberikan

perlakuan menggunakan layanan bimbingan kelompok. Selain  itu pula

layanan bimbingan kelompok dapat membantu remaja dalam menjalankan

salah satu tugas perkembangannya, dan memahami pilihan jurusan di MA

mereka baik secara individual atau kelompok.

C. Hipotesis

Hopotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub

masalah yang diajukan oleh peneliti dan dijabarkan dari landasan teori atau

Pemahaman pilihan
jurusan di MA rendah

layanan bimbingan
kelompok

Pemahaman pilihan
jurusan di MA

meningkat
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kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya melalui data empiris yang

terkumpul (Sugiono, 2010). Hipotesis penelitian ini adalah :

Ha : layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan pemahaman pilihan

jurusan pada siswa kelas X di MAN 2 Bandarlampung Tahun Ajaran

2015/2016.

Ho : layanan bimbingan kelompok tidak dapat meningkatkan pemahaman

pilihan jurusan pada siswa kelas X di MAN 2 Bandarlampung Tahun

Ajaran 2015/2016
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Pilihan Jurusan

1. Pengertian Pemahaman Pilihan Jurusan

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pemahaman dapat diartikan sebagai

pengertian dan penerapan dari materi yang telah dipelajari. Berdasarkan

kamus psikologi pemahamn adalah proses memahami diri.

Menurut Sudjana (2008) Pemahaman sebagai salah satu penilaian hasil

belajar ranah kognitif, yang merupakan tipe hasil belajar yang setingkat

lebih tinggi dari pengetahuan. Misalnya menjelaskan dengan susunan

kalimat sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain

dari yang telah dicontohkan atau menggunakna petunjuk penerapan pada

kasus lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman

adalah mengerti dan dapat menjelaskan dengan susuna kalimatnya sendiri

materi yang dibaca atau dibacakan.

Pemilihan jurusan, merupakan serangkaian kegiatan bimbingan dalam

membantu siswa dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam

berbagai program sekolah, kegiatan belajar, kegiatan menuju dunia kerja

secara tepat berdasarkan pertimbangan kecakapan, minat, bakat,kebutuhan

dan ciri-ciri pribadi diri sendiri yang bersangkutan. Mapiere (1984)
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Menurut Gani (1986:13) pemilihan jurusan adalah merupakan suatu proses

penempatan dalam pemilihan jurusan program studi

Hakim (2000) menyatakan bahwa siswa dinyatakan tepat dalam memilih

jurusan apabila telah memenuhi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Pemahaman diri

Pemahaman diri adalah tingkat kemampuan siswa untuk dapat

memahami tentang keadaan dirinya sendiri. Pemahaman diri meliputi:

1. Kesesuaian bakat dengan program jurusan

Bakat merupakan suatu potensi bawaan lahir (kemampuan terpendam)

yang memungkinkan seseorang memiliki kemampuan atau

keterampilan tertentu.

2. Kesesuaian minat dengan program jurusan

Minat individu ditandai dengan adanya rasa senang dan tidak senang,

suka atau tidak suka terhadap suatu pekerjaan, benda dan situasi.

3. Kesesuaian prestasi akademik dengan program jurusan

Prestasi akademik merupakan kemampuan yang dicapai siswa dalam

bidang studi atau mata pelajaran yang mengambarkan aspek

kemampuan.

4. Kesesuaian cita-cita dengan program jurusan.

Cita-cita merupakan keinginan atau kebutuhan seseorang dalam

kehidupan yang berhubungan dengan karir dan pekerjaan yang

diinginkan

.
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b. Pemahaman Program Jurusan

Pemahaman program jurusan adalah kemampuan siswa dalam

memahami tentang program jurusan yang ada. Pemahaman pilihan

jurusan meliputi

1. Pengetahuan tentang pemilihan program jurusan

Pengetahuan tentang program jurusan biasanya didapatkan siswa dari

guru BK, wali kelas bahkan dari orang tua.

2. Pengetahuan tentang syarat-syarat pemilihan program jurusan

Syarat-syarat pemilihan program jurusan biasanya telah diatur oleh

pihak sekolah itu sendiri.

3. Pengetahuan tentang jenis program jurusan

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) 2007,

program penjurusan dibagi menjadi 3 yaitu IPA, IPS dan Bahasa

4. Pengetahuan tentang prospek masa depan.

Pengetahuan tentang prospek jurusan menyangkut tentang revelan

jurusan dengan pilihan jurusan diperguruan tinggi dan karir yang

diinginkan.

Jadi aspek dalam pemilihan program jurusan yaitu pemahaman diri sendiri

dan pemahaman program jurusan.

2. Tujuan Pemilihan Jurusan

Ghani (1986), menyebutkan bahwa tujuan program penjurusan adalah

a. Mengelompokkan para siswa yag mempunyai kecakapan, kemampuan,
bakat dan minat yang relatif sama.

b. Membantu mempersiapkan para siswa dalam melanjutkan study dan
memilih dunia kerjanya
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c. Membantu meramalkan keberhasilan untuk mencapai prestasi yang
baik dalam kelanjutan studi dan dunia kerjanya

d. Membantu memperkokoh keberhasilan, dan kecocokan atas prestasi
yang akan dicapai di waktu mendatang  (kelanjutan studi dan dunia
kerja)

Sutikno (1985) mengemukakan tujuan pemilihan program jurusan adalah :

a. Mendidik siswa menjadi manusia pembangun yang berpedoman pada
pancasila

b. Memberi bekal pengetahuan yang perlu untuk melanjutkan ke
perguruan tinggi.

c. Memberi bekal kemampuan untuk kedunia kerja setelah
menyelesaikan pendidikan

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa program penjurusan

bertujuan untuk :

a. Mengelompokkan para siswa yang mempunyai kecakapan, kemampuan,

bakat dan minat yang relatif sama.

b. Membantu mempersiapkan para siswa dalam melanjutkan study dan

memilih dunia kerjanya

c. Membantu siswa untuk mencapai prestasi yang optimal

d. Memberi informasi tentang pilihan jurusan yang ada

3. Persyaratan – Persyaratan Penjurusan

Gani, (1986:19-20) mengatakan bahwa: Penjurusan akan terlaksana dengan

baik, apabila persyaratan-persyaratan untuk hal itu terpenuhi. Untuk

memenuhi persyaratan yang lengkap tergantung pada:

a. Kondisi sekolah yang bersangkutan; fasilitas, dan personalia di dalamnya

(kepala sekolah, guru bidang studi, guru bimbingan dan konseling)

b. Kemauan atau keinginan dari setiap personalia di atas dalam melengkapi

data yang diperlukan untuk proses penjurusan.
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c. Pengetahuan, dan kemampuan dari staf pelaksana tersebut mengenai data

yang diperlukan.

d. Pengertian dari pihak orang tua; atas objektivitas dalam menilai

kemampuan putra-putrinya.

Persyaratan penjurusan yang biasa dilaksanakan oleh beberapa sekolah

hanya bertitik tolak dari nilai prestasi belajar semata. Sementara data yang

lainnya seringkali diabaikan. Untuk itu guru bimbingan dan konseling

diharapkan berperan sebagai mediator dalam pelaksanaan pemilihan

jurusan.

Pemilihan jurusan tidak hanya di tetapkan pada prestasi belajar melainkan

juga dilengkapi dengan hasilnya, didukung juga dengan pengukuran tes

psikologi diantaranya, intelegensi, bakat dan minat siswa, selain itu juga

didukung oleh hasil bimbingan karir mengenai keinginan orang tua.

B. Bimbingan Karir dalam Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelonpok merupakan layanan yang diberikan kepada siswa dalam

rangka membantu membimbing siswa. Nurihsan (2009) dalam layanan

bimbingan kelompok terdapat berbagai jenis bidang layanan bimbingan yang

dapat diberikan kepada siswa, seperti bimbingan akademik, bimbingan sosial

pribadi, bimbingan karier dan bimbingan keluarga. Bimbingan karier.adalah

salah satu yang dapat peneliti/guru Bk berikan kepada siswa tentang

pemahaman minat jurusan siswa.
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1. Pengertian Bimbingan Karir

Menurut Rochman Natawidjaja (dalam Ruslan, 2012) Bimbingan karier

merupakan proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima

gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja diluar

dirinya, mempertemukan gambaran tentang diri tersebut dengan dunia

kerja itu, untuk pada akhirnya dapat : Memilih bidang pekerjaan,

Menyiapkan diri untuk bidang pekerjaan, Memasukinya, Membina karier

dalam bidang tersebut.

Winkle (1997:139) menyatakan, bimbingan karier adalah bimbingan

dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih

lapangan pekerjaan atau jabatan tertentu serta membekali diri supaya siap

memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai

tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki”.

Pilihan Karir itu merupakan proses perpaduan antara faktor diri dan

lingkungan. Super (dalam Shertzer dan Stone, 1981: 357) menjelaskan

bahwa proses perpaduan ini adalah suatu proses dalam belajar. Dalam

proses ini yang dipelajari adalah suatu fungsi dari pola-pola minat, nilai

sikap, dan tingkah laku yang dihargai dan diganjar oleh teman atau orang

dewasa yang menjadi model bagi individu.

Super (dalam Oslpow, 1983: 157) menjelaskan bahwa perkembangan

Karir individu itu meliputi lima tahapan dengan tugas perkembangan yang

berbeda. Kelima tahapan tersebut adalah:
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a. Tahap Pertumbuhan, (Growth) : 0 - 14 tahun

Adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini individu

mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian

akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu,

pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia

kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan mulai yang

tentatif sampai dengan final.

b. Tahap Eksplorasi, (Exploratory) : 15 - 24 tahun

Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu

aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini atau masa fantasi,

individu menyatakan pilihan pekerjaan sering kali tidak realistis dan

sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya.

c. Tahap Pembentukan, (Establishment) : 24 - 44 tahun

Berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada

masa ini individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan

apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa

eksplorasi benar atau tidak. Sebagian masa ini adalah masa try-out.

Individu mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia

akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok. Apabila ternyata

individu mendapat pengalaman yang positif atau keuntungan dari suatu

pekerjaan, pilihannya menjadi mantap, dan dia akan memasukkan

pilihan pekerjaan itu sebagai aspek dari konsep dirinya serta

kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepuasan kerja

.
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d. Tahap Pemeliharaan, (Maintenance) : 44 - 65 tahun

Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri (self-concept) mempunyai

hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan

penyesuaian yang kontinyu.

Pada intinya individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek

pekerjaan yang memberikan kepuasan, dan merubah atau memperbaiki

aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak sampai

individu itu meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berganti dengan

pekerjaan yang lain.

e. Tahap Kemunduran, (Decline) 65 tahun keatas

Tahap menjelang berhenti bekerja (preretirement). Pada tahap ini

perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya

dapat memenuhi persyaratan out-put atau hasil yang minimal sekalipun.

Individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja

daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya.

Dari tahapan tugas perkembangan yang dikemukakan oleh super, dapat

dilihat bahwa perkembangan Karir siswa MA berada pada tahap

eksplorasi. Tugas utama perkembangan Karir eksplorasi ini adalah

pengujian diri dan uji coba peranan. Disini seseorang akan melakukan

pengujian terhadap diri dan melakukan uji coba terhadap diri untuk

menentukan kemanakah Karir yang sesuai dengan dirinya. Dengan kata

lain, tugas utama perkembangan Karir siswa MA adalah melakukan
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eksplorasi, uji coba peranan untuk memperoleh kesesuaian antara konsep

diri dan faktor-faktor lingkungan pekerjaan atau pendidikan yang

mempersiapkan mereka pada suatu pekerjaan.

2. Tujuan Bimbingan Karier

Tujuan bimbingan karir tidak bersifat teacher center tetapi sebaliknya

pupil center. Artinya bahwa siswalah yang paling aktif mengenali

dirinya, memahami dan menemukan dirinya, memahami gambaran dunia

kerja dan para siswa itu sendiri yang akan memilih dan memutuskan

pilihanya. Sedangkan konselor dan guru hanya memberikan bantuan,

pengarahan dan bimbingan serta sebagai fasilitator untuk siswa.

Secara rinci tujuan bimbingan karir dapat disarikan dari pendapat Ruslan

A. Gani sebagai berikut :

a. dapat menilai dan memahami dirinya terutama mengenai potensi-

potensi dasar, minat, sikap dan kecakapan,

b. mempelajari dan mengetahui tingkat kepuasan yang mungkin dapat

dicapai dari suatu pekerjaan,

c. mempelajari dan mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang

berhubungan dengan potensi dan minatnya,

d. memiliki sikap positif dan sehat terhadap dunia kerja, artinya siswa

dapat memberikan penghargaan yang wajar terhadap setiap jenis

pekerjaan,

e. memperoleh pengarahan mengenai semua jenis pekerjaan yang ada

di lingkungannya,
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f. mempelajari dan mengetahui jenis-jenis pekerjaan atau latihan

yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu,

g. dapat memberikan penilaian pekerjaan secara tepat,

h. sadar dan akan memahami nilai-nilai yang ada dirinya dan pada

masyarakat,

i. dapat menemukan hambatan-hambatan yang ada pada diri dan

lingkungannya dan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut,

j. akan sadar tentang kebutuhan masyarakat dan negaranya yang

berkembang,

k. dapat merencanakan masa depannya sehingga dia dapat

menemukan karir dan kehidupannya yang serasi dan sesuai.

Berdasarkan tujuan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dari

layanan bimbingan karier dapat digunakan untuk mengembangkan siswa

agar memiliki sikap tepat dan lebih positif serta dapat mengembangkan

keterampilan dalam hal menghargai orang lain. Seperti; tidak menang

sendiri, menahan dan mengendalikan diri, tidak memaksakan pendapat

sendiri, mau mendengarkan pendapat orang lain dalam hal menentukan

arahan kariernya ke masa depan.

3. Pengertian Bimbingan Kelompok

Terbentuknya suatu kelompok dalam kehidupan merupakan wujud dari

hakekat manusia, khususnya dalam dimensi kehidupan sosialnya.

Kelompok pada dasarnya didukung serta dibentuk melalui kumpulan

sejumlah orang, yang kemudian kumpulan tersebut menjunjung suatu atau



22

beberapa kualitas tertentu sehingga dengan demikian kumpulan tersebut

menjadi sebuah kelompok. Kelompok yang baik yaitu apabila kelompok itu

diwarnai dengan semangat yang tinggi, kerja sama, serta

Gadza (Prayitno:1999) ‘bimbingan kelompok di sekolah merupakan
kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka
menyusun rencana dan keputusan yang tepat’ Bimbingan kelompok
diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal,
vokasional, dan sosial.”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa layanan bimbingan

kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada beberapa individu

dengan prosedur kelompok untuk memberikan informasi untuk keperluan

anggota keluarga.

Sedangkan menurut Winkel (1991:543) “Bimbingan Kelompok

mengupayakan perubahan dalam sikap dan perilaku secara tidak langsung,

melalui penyajian informasi yang menekankan pengolahan kognitif oleh

para peserta sehingga mereka dapat menerapkan sendiri”. Dengan adanya

kegiatan bimbingan kelompok, diharapkan akan terjadi suatu pengolahan

kognitif tentang informasi yang diberikan kepada anggota kelompok,

sehingga akan terjadi suatu perubahan dalam sikap dan tingkah lakunya

secara tidak langsung.

Bimbingan Kelompok menurut Thantawy (2005) Upaya Bimbingan yang

diberikan kepada seseorang atau beberapa orang individu melalui situasi

kelompok. Sasaran bimbingan tetap individu, atau sekelompok individu

yang mempunyai masalah yang sama, atau semua individu yang ada dalam

kelompok itu. Masalah yang dimunculkan dalam kelompok mungkin



23

bersifat pergaulan sosial, perasaan rendah diri, sifat egois, atau masalah

penjurusan dan lanjutan studi. Melalui bimbingan kelompok setiap

individu dapat berinteraksi, dan bertukar pengalaman (sharing of

experiences) karena dalam kegitatan ini dapt memanfaatkan individu-

individu yang berpenngaruh; cara ini dianggap lebih efektif dan efisien

dibandingkan dengan bimbingan individual/konseling individual karena

menghemat waktu, dan sasaran yang terjangkau lebih banyak. (gruop

guidance).

Dari beberapa pengertian bimbingan kelompok diatas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang

diberikan kepada sejumlah individu dengan menggunakan prosedur

kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dalam rangka

membahas topik-topik tertentu atau  memberikan informasi yang berguna

dan bermanfaat bagi anggota kelompok sehingga akan terjadi suatu

perubahan sikap dan perilaku pada anggota kelompok.

4. Tujuan Bimbingan Kelompok

Ada beberapa tujuan bimbingan kelompok yang dikemukakan oleh

beberapa ahli, adalah sebagai berikut:

Tujuan bimbingan kelompok seperti yang dikemukakan oleh Prayitno

(1995:178) adalah:

a. Mampu berbicara dengan orang banyak,
b. Mampu mengeluarkan ide, pendapat, saran, tanggapan, perasaan dan

lain sebagainya kepada orang banyak,
c. Belajar menghargai pendapat orang lain,
d. Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya,
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e. Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak kejiwaan yang
bersifat negatif),

f. Dapat bertenggang rasa,
g. Menjadi akrab satu sama lain,
h. Membahas masalah-masalah atau topik-topik umum yang dirasakan

atau menjadi kepentingan bersama.

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkkinkan siswa

secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber

(terutama guru pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari

baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan

masyarakat. (Sukardi, 2002:48).

Layanan bimbingan kelompok merupakan media pengembangan diri untuk

dapat berlatih berbicara, menanggapai, memberi dan menerima pendapat

orang lain, membina sikap dan perilaku yang normatif serta aspek-aspek

positif lainnya yang pada gilirannya individu dapat mengembangkan

potensi diri serta dapat meningkatkan perilaku komunikasi antarpribadi

yang dimiliki

5. Peranan Pemimpin Kelompok dan Anggota Kelompok

Dinamika kelompok yang tercipta dalam proses bimbingan kelompok

menggambarkan hidupnya suatu kegiatan kelompok. Hangatnya susasana

atau kakunya komunikasi yang terjadi juga tergantung pada peranan

pemimpin kelompok. Oleh karena itu pemimpin kelompok memiliki

peranan penting dalam rangka membawa para anggotanya menuju suasana

yang mendukung tercapainya tujuan bimbingan kelompok.
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Sebagaimana yang dikemukakan Prayitno (1995:35-36) bahwa peranan

pemimpin kelompok ialah:

a. Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan ataupun

campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok. Campur tangan

ini meliputi, baik hal-hal yang bersifat isi dari yang dibicarakannya

maupun yang mengenai proses kegiatan itu sendiri.

b. Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang

berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota

tertentu maupun keseluruhan kelompok. Pemimpin kelompok dapat

menanyakan suasana perasaan yanng dialami itu.

c. Jika kelompok itu tampaknya menjurus ke arah yang dimaksudkan

maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksudkan

itu.

d. Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan balik)

tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, baik yang bersifat isi

maupun proses kegiatan kelompok.

e. Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok juga diharapkan mampu mengatur

“lalu lintas”kegiatan kelompok, pemegang aturan permainan (menjadi

wasit), pendamai dan pendorong kerja sama serta suasana kebersamaan.

Disamping itu pemimpin kelompok, diharapkan bertindak sebagai

penjaga agar apapun yang terjadi didalam kelompok itu tidak merusak

ataupun menyakiti satu orang atau lebih anggota kelompok ia/mereka

itu menderita karenanya.
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f. Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok dengan segenap isi dan

kejadian-kejadian yang timbul didalamnya, juga menjadi tanggung

jawab pemimpin kelompok.

Kegiatan layanan bimbingan kelompok sebagian besar juga berdasarkan

atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud

tanpa keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok tersebut. Karena

dapat dikatakan bahwa anggota kelompok merupakan badan dan jiwa

kelompok tersebut. Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka

peranan yang dimainkan para anggota kelompok adalah:

a. Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar nggota

kelompok.

b. Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan

kelompok.

c. Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan

bersama.

d. Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya

dengan baik.

e. Benar-benar berusaha untuk secara aktif serta dalam seluruh kegiatan

kelompok.

f. Mampu berkomunikasi secara terbuka.

g. Berusaha membantu anggota lain.

h. Memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan peranannya.

i. Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.
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6. Cara-cara Pelaksanaan Bimbingan Kelompok

a. Masing-masing  anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara

bebas dan sukarela berbicara, bertnya, mengluarkan pendapat, ide,

sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu.

b. Mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu

setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka

anggota kelompok lainnya memperhatikannya, karena dengan

memperhatikannya maka akan mudah untuk saling menanggapi

pendapat lain, sehingga akan menumbuhkan dinamika kelompok

didalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut.

c. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok dalam bimbingan

kelompok, yaitu dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dibuat

semacam kesepakatan antara pemimpin kelompok dengan para anggota

kelompok, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

d. Mengadakan evaluasi setelah kegiatan  bimbingan kelompok berakhir.

Evaluasi dalam hal ini dilakukan pemimpin kelompok setiap

berakhirnya pertemuan dan evaluasi secara keseluruhan setiap

pertemuan kelompok

7. Tahap-tahap Pelaksanaan Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok berlangsung melalui empat tahap. Menurut

(Prayitno, 1995:44-60) tahap-tahap bimbingan kelompok sebagai berikut:
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a. Tahap Pembentukan

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pengenalan diri atau

tahap memasukkan diri kedalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap

ini pada umunya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga

mengungkapkan tujuan ataupun harapan masing-masing anggota.

Pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan

bimbingan kelompok. Selanjutnya bimbingan kelompok mengadakan

permainan untuk mengakrabkan masing-masing anggota sehingga

menunjukkan sikap hangat, tulus dan penuh empati.

b. Tahap Peralihan

Sebelum melangkah lebih lanjut ketahap kegiatan kelompok yang

sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan

oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan

kelompok. Pemimpin kelompok menjelaskan peranan anggota

kelompok dalam kegiatan, kemudian menawarkan atau mengamati

apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap

selanjutnya. Dalam hal ini pemimpin kelompok mampu menerima

suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Tahap kedua merupakan

“jembatan”antara tahap pertama dan ketiga. Dalam hal ini pemimpin

kelompok membawa para anggota meniti jembatan tersebut dengan

selamat. Bila perlu, beberapa hal pokok yang telah diuraikan pada tahap

pertama seperti tujuan dan asas-asas kegiatan kelompok ditegaskan dan

dimantapkan kembali, sehingga anggota kelompok telah siap

melaksanakan tahap bimbingan kelompok selanjutnya.
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c. Tahap Kegiatan

Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok.

Namun, kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini amat

tergantung pada hasil dari dua tahap sebelumnya. Jika dua tahap

sebelumnya berhasil dengan baik, maka tahap ketiga itu akan berhasil

dengan lancar. Pemimpin kelompok dapat lebih santai dan membiarkan

para anggota sendiri yang melakukan kegiatan tanpa banyak campur

tangan dari pemimpin kelompok.

Di sini prinsip tut wuri handayani dapat diterapkan. Tahap kegiatan ini

merupakan tahap inti dimana masing-masing anggota kelompok saling

berinteraksi memberikan tanggapan dan lain sebagainya yang

menunjukkan hidupnya kegiatan bimbingan kelompok yang pada

akhirnya membawa kearah bimbingan kelompok sesuai tujuan yang

diharapkan.

d. Tahap Pengakhiran

Pada tahap ini merupakan tahap berhentinya kegiatan. Dalam

pengakhiran ini terdapat kesepakatan kelompok apakah kelompok akan

melanjutkan kegiatan dan bertemu kembali serta beberapa kali

kelompok itu bertemu. Dengan kata lain kelompok yang menetapkan

sendiri kapan kelompok itu akan melakukan kegiatan. Dapat disebutkan

kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Penyampaian pengakhiran kegiatan oleh pemimpin kelompok

2. Pengungkapan kesan-kesan dari anggota kelompok
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3. Penyampaian tanggapan-tanggapan dari masing-masing anggota

kelompok

4. Pembahasan kegiatan lanjutan

5. Penutup

8. Evaluasi Kegiatan Layanan Bimbingan Kelompok

Penilaian atau evaluasi kegiatan layanan bimbingan kelompok

diorientasikan kepada perkembangan pribadi siswa dan hal-hal yang

dirasakan oleh anggota berguna. Penilaian kegiatan bimbingan kelompok

dapat dilakukan secara tertulils, baik melalui essai, daftar cek, meupun

daftar isisan sederhana (Prayitno, 1995:81). Setiap pertemuan, pada akhir

kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk

mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, minat dan sikapnya tentang

sesuatu yang telah dilakukan selama kegiatan kelompok (yang

menyangkut isi maupun proses). Selain itu anggota kelompok juga diminta

untuk mengemukakan tentang hal-hal yang paling berharga dan sesuatu

yang kurang disenangi selama kegiatan berlangsung.

Penilaian dan evaluasi dan hasil dari kegiatan layanan bimbingan

kelompok ini bertitik tolak bukan pada kriteria “benar atau salah”, tetapi

beriorientasi pada perkembangan, yakni mengenali kemajuan atau

perkembangan positif yang terjadi pada diri anggota kelompok. Prayitno

(1995:81) mengemukakan bahwa penilaian terhadap layanan bimbingan

kelompok lebih bersifat “dalam proses”, hal ini dapat dilakukan melalui:
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a. Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama kegiatan

berlangsung,

b. Mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang dibahas,

c. Mengungkapkan kegunaan layanan bagi anggota kelompok, dan

perolehan anggota sebagai hasil keikutsertaan mereka,

d. Mengungkapkan minat dan sikap anggota kelompok tentang

kemungkinan kegiatan lanjutan,

e. Mengungkapkan tentang kelancaran proses dan suasana

penyelanggaraan layanan

C. Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Pemahaman Pilihan

Jurusan di MA

Pemahaman pilihan jurusan merupakan ketertarikan peserta didik untuk

memilih jurusan di MA dan yang sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya,

dalam hal ini siswa yang memiliki pemahaman yang rendah atau kurangnya

informasi tentang jurusan apa saja yang ada di MA sering kali mengalami

kesalahan dalam memilih jurusan apa saja yang sesuai dengan potensi dirinya,

Bimbingan konseling memberikan sebuah layanan dalam membantu klien

dalam mengarahkan kariernya yaitu penggunaan layanan bimbingan kelompok.

Mengarahkan karier bisa dibantu dengan menganalisis serta memahami

berbagai keunggulan serta kelemahan yang ada dalam dirinya,  pribadi serta

sistem nilai klien. Hal tersebut didukung dengan pengertian bimbingan

kelompok yang dikemukakan oleh Prayitno (1995:178), yaitu:
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“Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan
memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam
kegiatan kelompok  saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat,
menanggapai, pemberian saran, dan lain-lain sebagainya; apa yang
dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkuan
sendiri dan untuk peserta lainnya”.

Pemberian layanan bimbingan kelonpok dapat membantu siswa dalam hal

memilih jurusan apa yang sesuai dengan potensi dirinya, bukan sesuai

keinginannya.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah dalam meningkatkan pemahaman

siswa tentang jurusan di MA. Guru pembimbing dapat memberikan bantuan

melalui layanan bimbingan kelompok , dalam layanan bimbingan kelompok

guru pembimbing dapat memberikan informasi berkaitan dengan jurusan dan

karier siswa setelah tamat dari sekolah menengah atas,.

Layanan bimbingan kelompok diharapkan dapat digunakan dalam menigkatkan

pemahaman pilihan jurusan di MA, karena dalam hal ini siswa mengetahui

potensi yang ada dalam dirinya agar tidak ada lagi siswa yang salah dalam hal

memilih jurusan di MA
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di MAN 2 Bandarlampung. Waktu penelitian

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat berpengaruh besar terhadap kualitas hasil penelitian.

Semakin tepat suatu metode penelitian maka akan semakin berhasil penelitian

yang dilaksanakan. Agar dapat menghasilkan penelitian yang baik, seorang

peneliti harus terampil dan tepat dalam memilih metode penelitian. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Eksperimen adalah

suatu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

Penelitian ini dilaksanakan bermaksud untuk menerapkan layanan bimbingan

kelompok untuk meningkatkan pemahaman pilihan jurusan di MAN 2

Bandarlampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

eksperimen dengan cara memberikan pretest sebelum diberikan perlakuan

layanan bimbingan kelompok,dan diberikan posttest setelah diberikan

perlakuan. Peneliti menggunakan desain penelitian Pre-Eksperimental Design

dan jenis One-Group Pretest-Posttest Design. Dalam desain ini subyek

dikenakan perlakuan dengan dua kali pengukuran. Pengukuran yang pertama
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dilakukan sebelum layanan bimbingan kelompok diberikan dan pengukuran

kedua dilakukan setelah layanan bimbingan kelompok diberikan kepada

subyek penelitian.

Pelaksanaan eksperiment desain ini dilakukan dengan memberikan perlakuan

X terhadap subyek (Sugiyono, 2010:110). Subyek yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kelompok experimen. Sebelum diberikan perlakuan,

kelompok experimen diberikan pretes (O1), dan setelah diberi perlakuan diberi

postest (O2). Hasil kedua tes tersebut dibandingkan untuk menguji apakah

perlakuan memberi pengaruh pada prilaku klien.

Sebelum perlakuan Treatment Setelah perlakuan

Gambar 3.1. One group pretest-postest design

Keterangan :

O1 : Pretest (Pengukuran pertama, pemahaman siswa terhadap
Jurusan di MA (sebelum diberi layanan bimbingan kelompok)

X : Perlakuan (pelaksanaan pemberian layanan bimbingan
kelompok)

O2 : Posttest (kondisi setelah perlakuan/pemahaman siswa terhadap
jurusan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok)

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan istilah dasar dalam penelitian eksperimen termasuk

penelitian dengan subyek tunggal. Variabel merupakan suatu atribut atau

ciri-ciri mengenai sesuatu diamati dalam penelitian.

O1 X O2



35

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas (independen)

dan variabel terikat (dependen). Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah penggunaan

layanan bimbingan kelompok (X).

b. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah pemahaman

pilihan jurusan (Y).

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

a. Pemahaman Pilihan Jurusan

Pemahaman pilihan jurusan adalah keadaan seseorang untuk mengerti,

dan mampu menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai

program sekolah, kegiatan belajar, kegiatan menuju dunia kerja secara

tepat berdasarkan pertimbangan pemahaman diri sendiri dan pemahaman

program penjurusan

b. Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok adalah sebagai salah satu layanan bimbingan dan

konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk

kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas

topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok bertujuan

menunjang pemahaman, pengembangan dan pertimbangan pengambilan

keputusan/ tindakan individu
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D. Subjek penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data untuk menjawab masalah. Subyek

penelitian ini disesuaikan dengan keberadaan masalah dan jenis data yang ingin

dikumpulkan. Subyek penelitian ini adalah siswa yang memiliki pemahaman

pilihan jurusan yang rendah di kelas X MAN 2 Bandarlampung.

Untuk mengetahui pemahaman pilihan jurusan siswa, peneliti kemudian

melakukan penyebaran angket pemahaman pilihan jurusan, maka diperoleh

subyek penelitian yaitu 12 orang siswa yang memiliki pemahaman pilihan

jurusan yang rendah dan sedang, alasan peneliti menggunakan subyek

penelitian yang memiliki pemahaman pilihan jurusan sedang adalah untuk

menghindarkan siswa yang memiliki pemahaman pilihan jurusan rendah dari

rasa kecewa, serta untuk lebih membantu menghidupkan dinamika kelompok,

karena siswa yang memiliki pemahaman pilihan jurusan yang sedang akan

lebih aktif dalam kegiatan kelompok dan diharapkan mampu membawa teman-

temannya lebih aktif pula dalam suasana kelompok.

E. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data selalu terjadi dalam suatu penelitian yang berfungsi

untuk memperoleh data yang sejelas-jelasnya. Menurut Arikunto (2010:192),

metode pengumpulan data ialah cara memperoleh data. Peneliti akan

menggunakan beberapa metode atau cara untuk memperoleh data-data yang

diperlukan.
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Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1. Metode Pokok

a. Angket Pemahaman Pilihan Jurusan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket. Angket atau

kuesioner menurut Suharsimi Arikunto (2008) adalah sebuah daftar

pernyataan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden).

Dengan kuesioner ini orang dapat diketahui keadaan/data diri,

pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya. Selain itu, angket

atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan

yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden atau orang/anak

yang akan diselidiki (Bimo Walgito, 2010).

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket terbuka

(open form questionere), yaitu angket yang berupa item-item pertanyaan

yang tidak disertai alternatif jawabannya, melainkan mengharapkan

responden untuk mengisi dan memberi komentar atau pendapat

(Riyanto, 2010).

Item pertanyaan dalam angket terbuka memberikan kebebasan seluas-

luasnya kepada responden untuk memberikan jawabannya. Berikut

adalah kisi-kisi angket pemahaman pilihan minat jurusan yang akan

peneliti gunakan
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Tabel 3.1. Kisi-Kisi Angket Pemahaman Pilihan Jurusan

No Variabel Indikator Deskriptor Item

1. Pemahaman

Pilihan

Jurusan di

MA

1.1. Pemahaman
Diri

1.1.1. Kesesuaian bakat
dengan program
jurusan,
Kesesuaian minat
dengan program
jurusan,
Kesesuaian
prestasi akademik
dengan program
jurusan,
Kesesuaian cita-
cita dengan
program jurusan

1,2,3,4,
5,6,7,8
9,10,11

1.2. Pemahaman
Jurusan

1.2.1. Mampu
memahami
lingkungan
jurusan Mampu
merencanakan
jurusan studi
lanjut setamat
MA  memilih
arah jabatan
yang tepat sesuai
kemampuan
dirinya

12,13,
14,15,
16

F. Teknik Uji Intrumen

1. Validitas dan Realibilita Angket Pemahaman Pilihan Jurusan

a. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2002: 144-145) validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas

rendah.



39

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.

Validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi

instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Secara teknis,

pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi

instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator

sebagai tolok ukur dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan

yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka

pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis.

Pada setiap instrumen baik test maupun nontest terdapat butir-butir (item)

pertanyaan atau pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir

instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli yaitu

dosen sebanyak tiga orang, selanjutnya diujicobakan, dan dianalisis

dengan analisis item, dalam hal ini peneliti melakukan uji ahli kepada

Drs. Syaifuddin Latif, M. Pd., Ari Sofia, S. Psi, M. Psi., dan Citra

Abriani, S. Pd., M. Pd., Kons. Hasil uji ahli menunjukkan bahwa

instrument sudah tepat dan dapat digunakan dengan memperbaiki

terlebih dahulu kalimatnya.

Untuk mengetahui validitas isi suatu instrumen, peneliti menggunakan

rumus Aiken’s V. Aiken (1985) telah merumuskan Aiken’s V untuk

menghitung content-validity-coefficient yang didasarkan penilaian ahli

seanyak n orang terhadap suatu item mengenai sejauh mana aitem terseut

mewakili konstrak yang diukur. Penilaian dilakukan dengan cara

memberikan angka antara 1 (yaitu sangat tidak mewakili atau sangat
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tidak relevan) sampai dengan 4 ( yaitu sangat mewakili atau sangat

relevan). (Lampiran 7)

Bila lo = angka penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini
1)

c = angka pnilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini 4)
r  = angka yang diberikan oleh seorang penilai
s  = r - lo

maka: = ∑ /[ ( − 1)]
Keterangan: ∑ = jumlah total

n= jumlah ahli
c= angka penilaian validatas yang tertinggi

(Azwar, 2013:134)

Semakin mendekati angka 1,00 perhitungan dengan rumus Aiken’s V

diinterprestasikan memiliki validitas yang tinggi. Berdasarkan

perhitungan dengan rumus Aiken’s V maka dapat disimpulkan bahwa

instrument valid dan dapat digunakan. (Lampiran 7)

b. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2014;268) Reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas

data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih

peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau satu

peneliti dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau

sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak

berbeda.

Untuk menguji reliabilitas dihitung dan dianalisis dengan program SPSS

(Statistical Package for Social Science) 16 peneliti menggunakan rumus

alpha crombach dengan rumus sebagai berikut:
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Keterangan:
r11     = Reliabilitas instrumen
k         = Banyaknya butir pertanyaan
ΣSt2 = Jumlah varian butir

St2 = Varian total

Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria

reliabilitas ( Sugiyono 2014:184) sebagai berikut :

Tabel 3.2. Kriteria Reliabilitas

Koefisien r Kategori

0,8 – 1,000 Sangat tinggi

0,6 – 0,799 Tinggi

0,4 – 0,599 Cukup

0,2- 0,399 Rendah

0,0-0,199 Sangat rendah

Setelah dilakukan perhitungan uji reliabilitas, diperoleh tingkat

reliabilitas yaitu rhitung = 0,860. Berdasarkan kriteria reliabilitas yang

telah dikemukakan oleh Sugiyono di atas, maka dapat diketahui bahwa

tingkat reliabilitas skala adalah sangat tinggi

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka dapat membuktikan hipotesis.

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa penelitian pre-eksperiment bertujuan
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untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan, yaitu mencoba sesuatu lalu

dicermati akibat dari perlakuan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan uji Wilcoxon yaitu

dengan mencari perbedaan mean Pretest dan Posttest. Uji Wilcoxon merupakan

statistic non-parametrik, karena jumlah subyek dalam penelitian ini yaitu 12

siswa. Sehingga memiliki data yang tidak normal.

Penelitian ini akan menguji Prstest dan posttest. Dengan demikian peneliti

dapat melihat perbedaan nilai antara pretest dan posttest melalui uji Wilcoxon

ini. Dalam pelaksanaan uji Wilcoxon untuk menganalisis kedua data yang

berpasangan tersebut, dilakukan dengan menggunakan analisis uji melalui

program SPSS (Statistical Package for Social Science)16.

Adapun rumus uji Wilcoxon ini adalah sebagai berikut (Sudjana, 2002:96):

Z =
( )( )( )

Keterangan :
Z : Uji Wilcoxon
T : Total Jenjang (selisih) terkecil antara nilai pretest dan posttest
N : Jumlah data sampel

Kaidah keputusan:

Jika statistik hitung (angka z output) > statistik tabel (tabel z), maka Ha

diterima (dengan taraf signifikansi 5%)

Jika statistik hitung (angka z output) < statsitik tabel (tabel z), maka H0 ditolak

(dengan taraf signifikansi 5%)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat dan

mudah dipahami. Kesimpulan disampaikan dalam bentuk pernyataan yang

jelas dan padat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MAN 2

Bandar lampung, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Kesimpulan Statistik

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil

kesimpulan pemahaman pilihan jurusan dapat ditingkatkan dengan

memberikan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X di MAN 2

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini terbukti dari hasil

analisis data dengan menggunakan uji-wilxocon Nilai Z hitung adalah

-3,072. Hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan pemahaman

pilihan jurusan siswa setelah diberi layanan bimbingan kelompok. Hasil

ini menunjukan hasil Z hitung = -3,072 < Z tabel = 1.645 maka Ho

ditolak Ha diterima.

2. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan

bahwa layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan pemahaman

pilihan jurusan siswa kelas X MAN 2 Bandarlampung Tahun Ajaran 201
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B. Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan data hasil penelitian

dan kesimpulan yaitu diberikan kepada :

1. Guru BK

Disarankan kepada guru BK untuk melaksanakan bimbingan kelompok

atau konseling karir agar siswa mampu memahami hal-hal yang berkaitan

dengan potensi diri, bakat, minat, dan karir siswa di masa yang akan

datang. Hendaknya guru pembimbing dapat membantu siswa

mengarahkan/memahami rencana pilihan jurusannya..

2. Siswa

Siswa hendaknya dapat lebih memahami masa depan karirnya dari

potensi yang dimiliki dengan cara  memilih jurusan yang sesuai.

3. Peneliti lain

hendaknya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan layanan,

pendekatan, dan teknik yang berbeda, yang bisa membuat siswa lebih

tertarik mengikuti kegiatan bimbingan kelompok
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