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ABSTRAK
PENGGUNAAN IEKAD DALAM LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK

UNTUK MEMANTAPKAN RENCANA PILIHAN JURUSAN STUDI
LANJUT PADA SISWA KELAS XI DI SMA NEGERI 8 BANDAR

LAMPUNG TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

ERLINDA ERRY INDRIANA

Masalah penelitian ini adalah siswa SMA belum mampu membuat rencana pilihan
jurusan studi lanjut secara mantap. Umumnya siswa masih ragu-ragu saat ditanya
mengenai rencana pilihan jurusan studi lanjut setelah lulus SMA. Seharusnya
siswa sudah mempersiapkan diri pada bidang tertentu mengenai rencana pilihan
jurusan studi lanjut secara mantap dan tepat. Permasalahan penelitian adalah
apakah penggunaan IEKAD dalam layanan bimbingan kelompok efektif dalam
membantu siswa memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut. Tujuan
penelitian adalah ingin mengetahui efektifitas penggunaan IEKAD dalam layanan
bimbingan kelompok dalam membantu siswa memantapkan rencana pilihan
jurusan studi lanjut pada siswa kelas XI SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun
Ajaran 2015/2016. Penelitian dilakukan secara bertahap dan melibatkan siswa
SMA Negeri 8 Bandar lampung sebanyak 30 orang siswa yang terdiri dari 20
siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode pre-experimental designs dengan desain one group pretest
postest. Data kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut sebelum dan
sesudah perlakuan penelitian dijaring dengan menggunakan angket kemantapan
rencana pilihan jurusan studi lanjut. Hasil perhitungan analisis menggunakan uji t-
test diperoleh nilai t hitung = 15,856 > t tabel =2,756) maka Ho ditolak. Kesimpulan
dalam penelitian ini adalah penggunaan IEKAD dalam layanan bimbingan
kelompok efektif dalam membantu siswa memantapkan rencana pilihan jurusan
studi lanjut pada siswa kelas XI SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran
2015/2016

Kata kunci :bimbingan kelompok, IEKAD, pilihan jurusan, studi lanjut



 

 

 

 

PENGGUNAAN IEKAD DALAM LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

UNTUK MEMANTAPKAN RENCANA PILIHAN JURUSAN STUDI 

LANJUT PADA SISWA KELAS XI DI SMA NEGERI 8 BANDAR 

LAMPUNG TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

 

 

Oleh 

 

ERLINDA ERRY INDRIANA 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Bimbingan dan Konseling 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

 

 







 



RIWAYAT HIDUP

Erlinda Erry Indriana lahir di ketiau, Kabupaten OKI, Provinsi

Sumatera Selatan tanggal 28 November 1993, anak kedua dari

tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sugeng Hariyanto,SP dan

Ibu Indarwati.

Penulis menempuh pendidikan formal yang diawali dari: Taman Kanak-

Kanak(TK) Darma Wanita Sidoarjo lulus tahun 2000, SD Negeri Krembung 1

Sidoarjo, SD Negeri Cinta Manis Ogan Ilir, SD Negeri Kandangan Sidoarjo, SD

Negeri Sule Inti Muara Inim diselesaikan tahun 2006, SMP Negeri 5 Gunung

Megang, SMP Negeri Bunga Mayang Lampung Utara, SMP AL-Azhar 3 Bandar

Lampung diselesaikan tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMA YP UNILA

Bandar Lampung diselesaikan tahun 2012.

Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Bimbingan  dan

Konseling, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

melalui jalur Seleksi Ujian Mandiri (UM). Selanjutnya, pada tahun 2015 penulis

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Layanan Bimbingan dan

Konseling di Sekolah (PLBK-S) di SMP Negeri 1 Bulok, kedua kegiatan tersebut

dilaksanakan di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus,

Provinsi Lampung.



MOTO

"Ketekunan dan kerja keras dapat menciptakan kesempatan dan
keberuntungan baru bagi hidup kita”

(daudantonius)

“ Tidak ada kesulitan hidup yang ALLAH hadirkan, kecuali ALLAH tau
kita bisa mengatasinya, dekatkan diri kepada ALLAH dan memohon

pertolongan dalam doa ibadah

(Ustadz Yusuf Mansur )



PERSEMBAHAN

Alhamdulilahhirobilalamin.. Dengan penuh rasa syukur kepada
Allah Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya skripsi ini,

kupersembahkan karyaku ini kepada:

♥Ayahandaku yang tercinta Sugeng Hariyanto, SP, terimakasih untuk semua
tetes keringat yang tercucur untuk pendidikan ku, rasa syukur tiada henti

memilki sosok ayah Sabar sepertimu

♥Ibundaku yang terkasih Indarwati, terimakasih untuk semua
pengorbanan, pengertian,doa dan kasih sayang yang tiada habis-

habisnya untuk ku

♥ kakak dan Adik ku tersayang :

Hendar Arief Prabowo dan Nadya Yudo Wiranti

yang selalu menghibur dan terus mendoakan
keberhasilanku

~ ERLINDA ERRY INDRIANA ~



SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga

dapat terselesainya skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana

Pendidikan.

Skripsi yang berjudul “penggunaan IEKAD dalam layanan bimbingan kelompok

untuk memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut pada siswa kelas XI

SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. Penulis menyadari

dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan dari

berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Yusmansyah, M.Si., selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan

Konseling, sekaligus dosen penguji. Terima kasih atas bimbingan, saran, dan

masukannya kepada penulis.

4. Bapak Drs. Syarifuddin Dahlan, M.Pd., selaku pembimbing utama. Terima

kasih atas bimbingan, saran, dan masukannya kepada penulis.



5. Ibu Shinta Mayasari, S.Psi., M.Psi., Psi., selaku pembimbing pembantu.

Terima kasih atas bimbingan, saran, dan masukannya kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Bimbingan dan Konseling FKIP UNILA ( Drs. Giyono

M.Pd., Drs. Muswardi Rosra M.Pd., Drs. Syaifudin Latif, M.Pd., Redi Eka

Andriyanto, M.Pd., Kons., M. Johan Pratama, S.Psi., M.Psi., Psi., Diah

Utaminingsih, S.Psi., M.A., Psi,. Ranni Rahmayanthi Z, S.Pd., M.A., Ratna

Widiastuti, S.Psi., M.A., Psi., Ari Sofia, S.Psi., Psi., Citra Abriani Maharani,

M.Pd., Kons., Yohana Oktariana, M.Pd., Asri Mutiara Putri, S.Psi., M.A.,

Psi.,) terima kasih untuk semua bimbingan dan pelajaran yang begitu

berharga yang telah bapak ibu berikan selama perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu Staff Administrasi FKIP UNILA, terima kasih atas

bantuannya selama ini dalam membantu menyelesaikan keperluan

administrasi.

8. Ibu Dra. Noveria Ridasari, M.Pd, selaku kepala SMA Negeri 8 Bandar

Lampung, beserta guru dan para staff yang telah membantu penulis dalam

melakukan penelitian.

9. Orang tua ku tercinta, bapak Sugeng Hariyanto, SP dan ibu Indarwati yang

tak henti-hentinya menyayangiku, memberikan doa, nafkah, dukungan,

motivasi, semangat untuk ku, serta dengan sabar menantikan keberhasilanku.

10. Kakak dan adik ku, mas Hendar Arief Prabowo, Nadya Yudo Wiranti, Didit

Prayogo terima kasih atas kasih sayangnya, perhatiannya, doanya serta

dukunnnya.



11. Sahabat ku Wahyu, Okta, Novi, Nini, Fera, Laili, Dwi terimakasih atas

kesabarannya, cintanya, kasih sayangnya, dukungannya, serta pelajaran

kehidupan yang sangat berharga.

12. Teman-teman BK 2012 Dwi, Ayu, Riska, Devi, Vita, Pera, Yuli, Jiba, Dian,

Revi, Teguh, Limah, Lia, Ani, Erni, Yesi, Esra, Ega, Luluk, Ida, Revi, Rinda,

Wika, Nevi, Fitri, Fio, Yolanda, Salasa, Nia, Rico, Wahyu, Mugo, Iyan, Nico,

Lukman, Sueb, Dimas, Muslimin, Noven, dan semua mahasiswa bimbingan

dan konseling yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak

atas masukan, saran, motivasi, serta semangatnya.

13. Bapak, Ibu kepala pekon Banjarmasin, Kepala Sekolah, guru, staff TU serta

murid-muridku tercinta di SMP N 1 Bulok, terimakasih atas pengalaman luar

biasa selama kami KKN/PPL.

14. Teman-teman KKN dan PPL: Nuke, Ulan, Desti, Dina, Marlia, Nisa, Lela,

Andi dan Fajar telah memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bersama

kalian selama dua bulan di pekon Banjarmasin, Bulok, Tanggamus.

15. Adik-adik dari SMA N 8 Bandar Lampung terimakasih atas waktu, kerjasama

dan dukungannya dalam penelitian di SMA N 8 Bandar lampung.

Bandar Lampung, November 2016
Penulis,

Erlinda Erry Indriana



i

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI...................................................................................................... i
DAFTAR TABEL.......................................................................................... ... iii
DAFTAR GAMBAR......................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... v

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Masalah ............................................................... 1

1. Latar Belakang............................................................................... 1
2. Identifikasi Masalah....................................................................... 6
3. Pembatasan Masalah...................................................................... 7
4. Rumusan Masalah.......................................................................... 7

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................................ 8
1. Tujuan Penelitian ........................................................................... 8
2. Manfaat Penelitian............................................................... .......... 8

C. Ruang lingkup...................................................................................... 8
D. Kerangka Pikir ..................................................................................... 9
E. Hipotesis .............................................................................................. 12

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pilihan Jurusan Studi Lanjut Siswa SMA............................................ 13

1. Pengertian Jurusan ........................................................................ 13
2. Pengertian Studi Lanjut ................................................................ 14
3. Peranan Guru dan Pembimbing Dalam Merencanakan

Pilihan Jurusan Studi Lanjut......................................................... 15
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Jurusan Studi lanjut. 16
5. Memantapkan Rencana Pilihan Jurusan Studi Lanjut .................. 19

B. Layanan Bimbingan Kelompok.......................................................... 23
1. Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok ................................. 23
2. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok ...................................... 25
3. Teknik-Teknik Dalam Layanan Bimbingan Kelompok ............... 26
4. Komponen dalam Layanan Bimbingan Kelompok ...................... 29
5. Tahap Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok............. 32
6. Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri (IEKAD) ........................ 35

C. Penggunaan IEKAD Dalam Layanan Bimbingan Kelompok
Untuk Memantapkan Rencana Pilihan Jurusan Studi Lanjut ............. 36



ii

III. METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................ 40
B. Metode Penelitian .............................................................................. 40
C. Subjek Penelitian ............................................................................... 42
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional..................................... 43

1. Variabel Penelitian ....................................................................... 43
2. Definisi Operasional .................................................................... 43

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 45
F. Uji Persyaratan Instrumen .................................................................. 48

1. Uji Validitas.................................................................................. 48
2. Uji Reliabilitas .............................................................................. 51

G. Teknik Analisis Data ......................................................................... 52

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian................................................................................... 55

1. Gambaran Hasil Pra Bimbingan Kelompok ................................. 55
2. Deskripsi Data .............................................................................. 58
3. Pelaksanaan Kegiatan Layanan Bimbingan Kelompok................ 60
4. Data Skor Subjek Sebelum dan Setelah Mengikuti

Layanan Bimbingan Kelompok (Pretest dan Postest) ................. 77
5. Hasil Uji Hipotesis........................................................................ 83

B. Pembahasan ........................................................................................ 87

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ......................................................................................... 93
B. Saran ................................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



iii

DAFTAR TABEL

Halaman
Tabel 3.1 Kisi-kisi angket kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut. 46
Tabel 3.2 Kriteria kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut.............. 48
Tabel 3.3 Kriteria validitas............................................................................. 49
Tebel 3.4 Hasil validitas item tidak valid ...................................................... 50
Tabel 3.5 Kriteria reliabilitas ......................................................................... 52
Tabel 4.1 Daftar subjek penelitian ................................................................. 57
Tabel 4.2 Kriteria kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut.............. 59
Tabel 4.3 Hasil pretest dan posttest sebelum dan sesudah pemberian layanan

bimbingan kelompok pada kelompok eksperimen......................... 59
Tabel 4.4 Kegiatan penelitian layanan bimbingan kelompok........................ 61
Tabel 4.5 Jumlah siswa berdasarkan pretest rencana pilihan jurusan studi

lanjut............................................................................................... 78
Tabel 4.6 Jumlah siswa berdasarkan posttest rencana pilihan jurusan studi

lanjut............................................................................................... 79
Tabel 4.7 Perbandingan skor hasil pretest dan posttest ................................ 80
Tabel 4.8 Hasil uji normalitas nilai pretest. ................................................... 84
Tabel 4.9 Hasil uji normalitas nilai posttest................................................... 85
Tabel 4.10 Hasil uji homogenitas..................................................................... 85
Tabel 4.11 Hasil uji paired sample t-test ......................................................... 86



iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar  1.1  Kerangka pikir penelitian. ........................................................ 11
Gambar  3.1  Pola pre-eksperiment design. ................................................... 41
Gambar  4.1 skor rata-rata sebelum dan sesudah mengikuti layanan

bimbingan kelompok (Pretest dan Posttest). ........................... 82



v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
Lampiran 1   Tahap penelitian ......................................................................... 98
Lampiran 2 Kisi-kisi angket rencana pilihan jurusan studi lanjut ................. 100
Lampiran 3   Laporan hasil uji ahli instrumen. ................................................ 104
Lampiran 4   Hasil uji ahli dengan Aiken’s V. ................................................ 115
Lampiran 5   Laporan hasil uji coba instrumen................................................ 119
Lampiran 6   Angket kemantapan rencana pilihan jurysan studi lanjut ........... 125
Lampiran 7 Satuan layanan............................................................................ 128
Lampiran 8   Hasil pretest dan posttest. ........................................................... 144
Lampiran 9 Presentase  peningkatan.............................................................. 146
Lampiran 10 Hasil uji normalitas..................................................................... 151
Lampiran 11 Hasil uji homogenitas. ................................................................ 152
Lampiran 12 Hasil uji paired sample t-test...................................................... 153
Lampiran 13 Hasil asesmen pada IEKAD ....................................................... 154
Lampiran 14 Foto kegiatan layanan bimbingan kelompok.............................. 158
Lampiran 15 Surat balasan dari sekolah penelitian.......................................... 159



1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Masa remaja merupakan saat dimana individu bisa mengembangkan potensi

yang dimiliki dengan baik, dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada

dirinya maka remaja akan mampu mengaktualisasikan diri dan memperoleh

kepuasan. Tidak hanya itu pada masa ini adalah waktu yang tepat untuk

menyelaraskan potensi, bakat dan minat yang dimiliki dengan pekerjaan

sehingga nantinya diharapkan sekolah atau studi lanjut yang akan dipilih

dapat menunjang bukan malah menghambat. Pengetahuan dan kesadaran

diri akan potensi, bakat dan minat serta pekerjaan yang tepat dan mantap

untuk individu masing-masing juga akan meminimalisir fenomena salah

jurusan yang selama ini kerap terjadi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan

Menurut Holland (Winkel, 2004: 520) berpegang kepada keyakinan,
bahwa suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan jabatan adalah
hasil perpaduan dari sejarah hidup seseorang dan keseluruhan
kepribadiannya, sehingga minat tertentu akhirnya menjadi sesuatu ciri
kepribadian yang berupa ekspresi diri dalam pekerjaan, bidang suatu
akademik, hobi inti, berbagai kegiatan rekreatifan banyak kesukaan
lainnya.
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Hal ini di dukung oleh Santrock (2007: 20) Masa remaja adalah periode

peralihan perkembangan dari kanak-kanak ke masa dewasa awal, memasuki

masa ini sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga

22 tahun. Masa remaja dimulai dengan perubahan masa peralihan dari anak-

anak ke dewasa. Sebagai individu yang sedang mengalami proses peralihan,

remaja memiliki tugas-tugas perkembangan yang mengarah pada

kesiapannya memenuhi tuntutan dan harapan peran sebagai orang dewasa.

Pada kehidupan nyata sering terjadi berbagai permasalahan yang dihadapi

para siswa yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri sehingga siswa

membutuhkan dari pihak lain.

Mencapai kesuksesan dimasa depan sesuai yang dicita-citakan, ada tahapan

yang harus dilewati, yakni proses pemilihan jurusan studi lanjut yang tepat

selepas SMA. Tugas-tugas perkembangan siswa SMA yang sedang berada

pada fase remaja dikemukakan oleh H.J. Havighurst (Nurihsan, 2009:61),

yaitu:

a. Mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya, baik

laki-laki maupun perempuan.

b. Mencapai peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan.

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif.

d. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa

lainnya.

e. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi.

f. Memilih dan mempersiapkan untuk suatu pekerjaan.

g. Mempersiapkan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga.
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h. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan

sebagai anggota masyarakat yang kompeten.

i. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab,

serta

j. Memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai pemandu

perilakunya.

Hal ini sejalan dengan Crites (Dahlan, 2010:2) disebabkan karena:

1. Individu mempunyai banyak potensi dan membuat banyak pilihan tetapi

ia tidak dapat memilih satu sebagai tujuannya.

2. Individu tidak dapat mengambil keputusan, ia tidak bisa memilih satu

pun dari alternative-alternatif yang mungkin baginya, dan

3. Individu yang tidak berminat, ia telah memilih satu pekerjaan tetapi ia

bimbang akan pilihannya itu karena tidak didukung oleh pola minat

yang memadai.

Diperlukannya sebuah rencana dalam memilih jurusan studi lanjut secara

mantap tanpa ragu-ragu atau bimbang bagi setiap siswa sebagai jalan untuk

pemilihan jurusan studi lanjut yang sesuai dengan pilihannya. Mengingat

betapa pentingnya masalah karir dalam memilih jurusan studi, sejak dini

anak perlu dipersiapkan dan dibantu untuk merencanakan pilihan jurusan

studi dengan cara memberikan pendidikan dan bimbingan kelompok.

Menurut Smith (Prayitno, 1995:94) bimbingan sebagai proses layanan
yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka
memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang
diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan
interprestasi-interprestasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri
yang baik.
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Permasalahan yang terjadi pada remaja biasanya berkaitan dengan

pemilihan jenis pendidikan, yang mengarah pada pemilihan jenis pekerjaan

di masa depan, perencanaan karir masa depan, pengambilan keputusan

tentang karir masa depan. Permasalahan ini penting untuk diperhatikan

sehubungan dengan banyaknya kebingungan yang dialami oleh remaja

dalam menentukan arah karirnya kedepan. Masalah yang tak kalah penting

dalam menentukan pilihan jurusan yang dialami remaja yaitu, remaja sering

memandang pilihan jurusan studi dalam pengambilan keputusan disertai

dengan ragu-ragu atau tidak mantap. Dari wawancara dengan 15 siswa kelas

XI di SMA N 8 Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti

mendapati ada 2 siswa yang sudah menentukan jurusan studi yang akan

dipilih tetapi siswa tersebut masih kurang mantap karena siswa tersebut

masih ragu apakah jurusan studi yang mereka pilih sesuai dengan

kemampuan dan akademiknya, 5 siswa yang belum merencanakan jurusan

studi dikarenakan masih ragu-ragu dan kurangnya informasi, 2 siswa yang

sudah menentukan pilihan jurusan studi namun masih ragu karena pekerjaan

yang siswa inginkan tidak sesuai dengan kemampuannya, dan 6 siswa yang

belum mengetahui jurusan studi lanjut apa yang akan dipilihnya.

Masalah dari kurang mantapnya pilihan jurusan studi lanjut ini, bisa

berpengaruh pada perencanaan dan pemilihan jurusan studi lanjut yang kurang

tepat. masalah paling awal yang dirasakan adalah siswa ragu-ragu dalam

menentukan pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi. Begitu juga halnya dengan

siswa yang memutuskan untuk bekerja setamat SMA, ia akan kebingungan

memilih pekerjaan mana yang sesuai dengan keadaan dirinya, sehingga hal ini
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perlu diantisipasi sedini mungkin jangan sampai ketika siswa telah

memasuki jurusan tertentu diperguruan tinggi, siswa baru menyadari bahwa

jurusan tersebut tidak sesuai dengan jurusan yang siswa inginkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kiranya salah satu usaha yang bisa

dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pemberian layanan bimbingan

kelompok. Layanan bimbingan kelompok bisa menjadi salah satu alternatif

untuk membantu memantapkan pilihan jurusan studi kepada siswa agar siswa

memiliki informasi dan dapat berdiskusi dengan teman sekelompok untuk

saling memberikan informasi dalam memantapkan pilihan jurusan studi lanjut.

Adanya bimbingan kelompok disekolah, diharapkan dapat membantu siswa

memantapkan dalam memilih jurusan studi yang akan dijalaninya nanti

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini karena di dalam bimbingan

kelompok terdapat dinamika kelompok. Dinamika kelompok bertujuan

untuk memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari

guru pembimbing) dan/ atau membahas secara bersama-sama pokok

bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan

kehidupanya sehari-hari dan/atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai

individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam

pengambilan keputusan dan atau tindakan tertentu.

Siswa harus memiliki informasi mengenai jurusan studi yang memadai dan

sesuai. Bimbingan kelompok merupakan stategi layanan yang tepat untuk

dapat memantapkan rencana pilihan jurusan studi, dikarenakan dalam proses

bimbingan kelompok dibantu dengan IEKAD (Inventori Eksplorasi Karier

Arahan Diri) yang akan membantu siswa dalam memilih jurusan studi,
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kemudian siswa dapat berdiskusi antar anggota kelompok lainnya,

berinteraksi antar anggota kelompok, dan siswa dapat saling bertukar

informasi dengan anggota kelompok lainnya.

IEKAD (Inventori Eksplorasi Karier Arahan Diri) sebagai media dan

sekaligus lembaran kerja konseli dan intervensi yang jelas dan terarah.

IEKAD dapat membantu tugas-tugas tertentu dari guru pembimbing/

konselor. Layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan IEKAD akan

menyediakan informasi pilihan jurusan studi dengan mudah dan melibatkan

siswa itu sendiri dalam mengidentifikasi potensi dirinya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “Penggunaan IEKAD (Inventori Eksplorasi Karier Arahan Diri)

Dalam Layanan Bimbingan Kelompok untuk Memantapkan Rencana

Pilihan Jurusan Studi Lanjut Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 8 Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, permasalahan dalam penelitian ini

dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Siswa belum mampu membuat rencana pilihan jurusan studi lanjut.

2. Siswa merasa sulit saat harus memilih satu di antara pilihan-pilihan

jurusan studi lanjut.

3. Siswa belum mampu menyesuaikan kemampuan diri dengan rencana

pilihan jurusan studinya.
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4. Siswa masih ragu-ragu dalam merencanakan jurusan studi setelah lulus

SMA.

5. Siswa kurang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai jenis-jenis

jurusan, keahlian yang harus dimiliki.

3. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dan banyaknya faktor-faktor yang dapat

dikaji untuk menindaklanjuti penelitian ini. maka dalam penelitian ini

penulis melakukan pembatasan masalah pada penggunaan IEKAD

(inventori eksplorasi karier arahan diri) dalam layanan bimbingan kelompok

untuk memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut pada siswa kelas XI

SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah siswa SMA belum mampu membuat rencana pilihan

jurusan studi lanjut secara mantap. Umumnya siswa masih ragu-ragu saat

ditanya mengenai rencana pilihan jurusan studi lanjut setelah lulus SMA.

Seharusnya siswa sudah mempersiapkan diri pada bidang tertentu mengenai

rencana pilihan jurusan studi lanjut secara mantap dan tepat. Adapun

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan IEKAD

dalam layanan bimbingan kelompok efektif dalam membantu siswa

memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut?”
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B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui efektifitas

penggunaan IEKAD dalam layanan bimbingan kelompok dalam membantu

siswa memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu

tentang bimbingan dan konseling khususnya mengenai rencana pilihan

jurusan studi lanjut dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok

b. Manfaat secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya bimbingan dan

konseling mengenai pemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut

pada siswa.

2. Bagi peneliti hasil penelitian ini bisa membantu peneliti apabila kelak

menjadi guru BK dalam proses pemberian layanan karir.

3. Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

C. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar penelitian ini lebih jelas

dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan diantaranya adalah :
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a. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu bimbingan dan konseling.

b. Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah penggunaan IEKAD dalam

layanan bimbingan kelompok untuk memantapkan rencana pilihan jurusan

studi lanjut siswa.

c. Ruang lingkup subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 8 Bandar

Lampung.

d. Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah di SMA Negeri 8 Bandar

Lampung.

e. Ruang lingkup waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada Tahun Ajaran

2015/2016.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian yang telah peneliti ajukan, maka dapat disusun

kerangka pemikiran yang diuraikan dibawah ini:

Sebagian siswa dapat merencanakan atau menentukan sendiri jurusan/ program

studi lanjut yang akan diambilnya. Mereka menyiapkan diri dengan sebaik-

baiknya. Namun di samping itu, banyak juga siswa yang tidak dapat membuat

rencana pilihannya secara mantap dan tepat. Mereka membuat rencana hanya

berdasarkan kemauan orang tua, mengikuti teman dan bahkan kurangnya
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informasi mereka terpaksa memilih jurusan studi lanjut yang mungkin tidak

sesuai dengan kemampuannya atau keinginannya. Mereka tidak

menyesuaikannya dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, atau

bahkan ada siswa-siswa yang tidak mampu membuat rencana sama sekali.

Perlunya perencanaan secara mantap dalam pilihan jurusan studi lanjut dalam

mengantisipasi sedini mungkin, jangan sampai ketika siswa telah masuk pada

jurusan tertentu diperguruan tinggi, siswa baru menyadari bahwa jurusan ini

tidak sesuai dengan pilihan yang siswa inginkan atau siswa merasa bahwa

jurusan yang ia pilih diperguruan tinggi tidak sesuai dengan dirinya walaupun

memberikan prospek kerja yang bagus.

Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk membantu siswa dalam

mengembangkan dirinya termasuk dalam merencanakan dan mengambil

keputusan secara tepat. Layanan bimbingan kelompok bisa menjadi salah satu

alternatif untuk membantu memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut

kepada siswa agar siswa memiliki informasi dan dapat berdiskusi dengan

teman sekelompok untuk saling memberikan informasi dalam memantapkan

pilihan jurusan studi lanjut. Adanya bimbingan kelompok disekolah,

diharapkan dapat membantu siswa memantapkan dalam memilih jurusan studi

lanjut yang akan dijalaninya nanti berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hal

ini karena dalam proses bimbingan kelompok dibantu dengan IEKAD

(Inventori Eksplorasi Karier Arahan Diri) yang akan membantu siswa dalam

memilih jurusan studi lanjut, kemudian siswa dapat berdiskusi antar anggota
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kelompok lainnya, berinteraksi antar anggota kelompok, dan siswa dapat saling

bertukar informasi dengan anggota kelompok lainnya.

Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang

memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika

kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari

guru pembimbing) atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik)

tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupanya sehari-

hari atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai

pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau

tindakan tertentu. Membantu siswa dalam memantapkan rencana pilihan

jurusan studi lanjut maka siswa harus memiliki informasi mengenai jurusan

studi lanjut yang memadai dan sesuai.

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat terlihat pada bagan dibawah ini,

mengenai kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut siswa yang akan

diberikan perlakuan yaitu (X) layanan bimbingan kelompok menggunakan

IEKAD, dan diharapkan dapat (Y) memantapkan rencana pilihan jurusan studi

lanjut.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

X : Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan IEKAD

Y : Memantapkan Rencana Pilihan Jurusan Studi Lanjut

X Y
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E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara

terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, dan

kerangka pikir maka hipotesis statistik dan hipotesis penelitian yang penulis

ajukan dalam penelitian ini adalah:

Ho : Tidak terdapat peningkatan kemantapan rencana pilihan jurusan studi

lanjut siswa setelah diberikan layanan bimbingan kelompok

menggunakan IEKAD.

Ha : Terdapat peningkatan kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut

siswa setelah diberikan layanan bimbingan kelompok menggunakan

IEKAD.



II. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini

dapat dijelaskan bahwa tinjauan pustaka adalah teori yang relevan yang dapat

digunakan untuk menjelaskan tentang objek yang akan diteliti. Penelitian ini

diperlukan teori-teori yang mendukung variabel yang akan diteliti. Berikut akan

dibahas mengenai kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut dalam layanan

bimbingan kelompok menggunakan IEKAD.

A. Pilihan Jurusan Studi Lanjut Siswa SMA

1. Pengertian Jurusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) jurusan adalah arah atau

bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab

untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi.

Penjurusan merupakan suatu proses penempatan dalam pemilihan program

studi para siswa. Penjurusan merupakan suatu proses yang akan

menentukan keberhasilan para siswa. Perlunya suatu bimbingan khusus

yaitu bimbingan karir. Sehubungan dengan hal diatas, Williamson (Gani,

1986:13) berpendapat bahwa di dalam penjurusan ini terdapat kaitan yang

erat antara bimbingan penjurusan dengan bimbingan karir merupakan
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suatu proses yang bebas, meluas, dan berurutan. Pembimbing diharapkan

dapat membantu siswa merencanakan program studi, jurusan, studi

lanjutan, atau pekerjaan. Pembimbing diharapkan pula memperhatikan

ciri-ciri kepribadian siswa dan pengaruh lingkungan terhadap diri siswa

bersangkutan.

Adapun tujuan penjurusan menurut Gani (1986:14) yaitu:

1. Mengelompokkan para siswa yang mempunyai kecakapan,

kemampuan, bakat, dan minat yang relatif sama.

2. Membantu mempersiapkan para siswa dalam melanjutkan studi

dan memilih dunia kerjanya.

3. Membanu meramalkan keberhasilan untuk mencapai prestasi yang

baik dalam kelanjutan studi.

4. Membantu memperkokoh keberhasilan, dan kecocokan atas

prestasi yang akan dicapai di waktu mendatang (kelanjutan studi).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penjurusan merupakan upaya

untuk membantu siswa dalam memilih program studi dan bertujuan agar

siswa memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang pilihan yang

ada bagi kelanjutan setelah SMA.

2. Pengertian Studi Lanjut

Studi lanjut (Depdiknas, 2007) meliputi: bentuk perguruan tinggi

(universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, Universitas

Terbuka), jalur pendidikan tinggi (akademik, profesional), jenjang
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pendidikan tinggi, persyaratan masuk pendidikan tinggi, komponen biaya

pendidikan di perguruan tinggi.

Sutikna (1998:17) mengartikan studi lanjut sebagai “Pendidikan

sambungan atau lanjutan setelah tamat dari pendidikan yang saat ini

ditempuh”. Studi lanjut yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan

lanjutan di perguruan tinggi.

Menurut Syah (2009:175) bahwa melanjutkan studi ke perguruan tinggi

adalah kecenderungan yang mengarahkan siswa untuk memilih perguruan

tinggi sebagai kelanjutan setelah lulus sekolah menengah yang ditandai

dengan perasaan senang, adanya keinginan, perhatian, dorongan, kemauan,

kebutuhan dan harapan.

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa studi lanjut merupakan suatu

keadaan dimana seseorang menaruh perhatian dan ketertarikan pendidikan

lanjutan diperguruan tinggi disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki,

mempelajari dan membuktikan dengan memilih salah satu jurusan studi

tersebut serta melaksanakan semua aktivitas-aktivitas yang ada di

dalamnya.

3. Peranan Guru dan Pembimbing Dalam Merencanakan Pilihan

Jurusan Studi Lanjut

Peranan guru dan pembimbing dalam merencanakan pilihan jurusan studi

lanjut, selain turut berperan dalam melengkapi data untuk penjurusan,

pembimbing turut aktif dalam proses pemilihan jurusan studi lanjut,
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karena memungkinkan dalam batas-batas tertentu guru dan pembimbing

berusaha membantu guna kepentingan para siswa, bukan demi

kepentingan sekolah. Demikian pula bukan karena hubungan dekat antara

guru/ pembimbing dengan orang tua untuk memperlakukan siswa yang

bersangkutan menjadi istimewa, karena hakekatnya yang memutuskan

adalah para siswa yang bersangkutan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Jurusan Studi Lanjut

Pilihan jurusan studi lanjut dapat dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-

faktor tersebut dapat berasal dari diri sendiri (internal) maupun dari luar

diri sendiri (eksternal). Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan satu sama

lain, namun tidak dapat dipisahkan karena secara bersamaan faktor-faktor

tersebut akan membentuk keunikan kepribadian seseorang.

Menurut pendapat Winkel (2004:531) mengemukakan bahwa ada

beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan jurusan studi lanjut seseorang

yang diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor

itu adalah sebagai berikut :

1. Faktor-fakor internal

a. Nilai-nilai kehidupan (values), yaitu ideal yang dikejar oleh

seseorang dimana-mana dan kapan pun juga. Nilai-nilai itu menjadi

pedoman dan pegangan dalam hidup sampai umur tua dan sangat

menentukan bagi gaya hidup seseorang (life style).
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b. Taraf Inteligensi, yaitu kemampuan untuk menetapkan dan

mempertahankan suatu tujuan, mengadakan penyesuaian dalam

rangka mencapai tujuan itu, dan menilai keadaan diri secara kritis

serta objektif.

c. Bakat khusus, yaitu kemampuan yang menonjol disuatu bidang

usaha kognitif, bidang ketrampilan, atau bidang kesenian. Sekali

terbentuk, bakat-bakat khusus ini menjadi bekal yang

memungkinkan untuk memasuki bidang-bidang pekerjaan tertentu

(fields of occupation) dan mencapai tingkatan lebih tinggi dalam

suatu jabatan (Levels of occupation).

d. Minat, yaitu kecenderungan yang menetap pada seseorang untuk

merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang

dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tertentu.

e. Sifat-sifat, yaitu ciri-ciri kepribadian yang bersama-sama

memberikan corak khas pada seseorang, seperti riang gembira,

ramah tamah, teliti, terbuka, fleksibel, tertutup, lekas gugup,

pesimis, dan ceroboh.

f. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki tentang bidang-bidang

pekerjaan dan tentang diri sendiri.

g. Keadaan jasmani, yaitu ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang

seperti tinggi badan, tampan, penglihatan, dan pendengaran baik

atau kurang baik, mempunyai kekuatan otot tinggi atau rendah, dan

jenis kelamin.
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2. Faktor eksternal

a. Masyarakat, yaitu lingkungan sosial budaya dimana mereka

dibesarkan.

b. Keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, yaitu pertumbuhan

ekonomi yang lambat atau cepat, stratifikasi masyarakat dalam

golongan sosial ekonomi tinggi, tengah, dan rendah.

c. Status sosial ekonomi keluarga, yaitu tingkat pendidikan orang tua,

tinggi rendahnya pendapatan orang tua, jabatan ayah dan ibu,

daerah tempat tinggal, dan suku bangsa.

d. Pengaruh dari anggota-anggota keluarga besar dan keluarga inti.

Orang tua, saudara-saudara dari orang tua, dan kakak-kakak

menyatakan harapan-harapan mereka serta mengkomunikasikan

pandangan-pandangan tertentu terhadap pendidikan dan pekerjaan.

e. Pendidikan sekolah, yaitu pandangan-pandangan yang

dikomunikasikan kepada anak didik oleh staf tenaga-tenaga

bimbingan dan pengajar mengenai nilai-nilai yang terkandung

dalam bekerja.

f. Pergaulan dengan teman-teman sebaya, yaitu pandangan dan

harapan tenatnag masa depan yang terungkap dalam pergaulan

sehari-hari.

g. Tuntutan yang melekat pada jabatan-jabatan dan pada program

studi atau latihan, yang mempersiapkan seseorang untuk diterima

pada jabatan tertentu dan berhasil di dalamnya.
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rencana

pilihan jurusan studi lanjut adalah suatu proses perubahan pola pikir

individu terhadap kariernya yang disesuaikan oleh usia, kondisi ekonomi,

lingkungan, dan faktor-faktor lainnya.

5. Memantapkan Rencana Pilihan Jurusan Studi Lanjut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:713) kemantapan memiliki

arti yaitu hal (keadaan) mantap (stabil, aman, teguh hati, tetap tidak

berubah).

Kemantapan dalam memilih jurusan studi merupakan suatu bentuk sikap

siswa yang menunjukkan rasa percaya terhadap kemampuan yang dimiliki,

merasa senang dalam menekuni bidang kejuruan dan bidang karir yang

akan dipilih serta mempunyai harapan yang maju terhadap bidang

kejuruan yang sedang ditekuni dan pilihan karir yang diinginkan.

Menurut Winkel (1991:566) rencana pilihan jurusan studi di SMA yaitu

pada jenjang ini dimungkinkan siswa membuat perencanaan yang lebih

tegas tentang masa depannya, yang menyangkut pilihan program studi di

sekolahnya, pilihan kegiatan ekstrakulikuler, dan pilihan studi lanjutan.

Menurut Sutikna (1998) tujuan rencana studi lanjut adalah sebagai berikut:

a) agar siswa dapat memahami diri sendiri sehingga dapat mempersiapkan

diri dalam pemilihan program, b) agar siswa mengetahui jenis-jenis

pendidikan yang berkaitan dengan pemilihan program.
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Fungsi dari pemberian informasi studi lanjut adalah: a) sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil keputusan yang disesuaikan dengan

bidang karir dan keputusan studi lanjut pasca SMA, b) membantu siswa

dalam berpikir rasional dalam mengambil keputusan jurusan di perguruan

tinggi sehubungan dengan karir/ masa depannya.

Menurut Prayitno (Sukardi, 1989) mengemukakan bahwa karier seseorang

bukan sekedar pekerjaan yang sedang djabatnya, melainkan pekerjaan

yang benar-benar cocok dengan diri orang yang menjabatnya sehingga

orang itu merasa senang menjabatnya, mengusahakan hasil kerja yang

setinggi-tingginya dan terus mengembangkan diri, lingkungan serta cara

yang berkaitan dengan keberhasilan dalam pekerjaan tertentu namun

mengembangkan  karier di masyarakat tidak selalu mudah. Keputusan

tentang jenis pekerjaan yang diinginkan tentu saja bersangkutan dengan

pendidikan yang harus dijalani untuk mempersiapkan diri dalam pekerjaan

yang ditekuni. Sebaliknya, keputusan tentang pendidikan yang akan diikuti

mempunyai implikasi langsung terhadap pekerjaan individu yang

bersangkutan setelah menamatkan pendidikan tersebut, sepanjang

pendidikan yang dimaksudkan itu memang merupakan persiapan bagi

pekerjaan tertentu.

Menurut Hoppocks (Kartono, 1985: 9-11) mengemukakan agar seseorang

mempunyai pilihan yang tepat terhadap pekerjaannya maka perlu

memperhatikan bebetapa hal sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang dipilih hendaknya sesuai dengan kebutuhan (needs) .
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b. Pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan yang diyakini sebagai paling

baik untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Kebutuhan yang timbul, mungkin diterima secara intelektual, yang

diarahkan untuk tujuan tertentu.

d. Pekerjaan tertentu akan dipilih seseorang, bila untuk pertama kali dia

menyadari, bahwa pekerjaan tersebut dapat menolongnya dalam

memenuhi kebutuhannya.

e. Pemilihan pekerjaan tersebut akan tepat bila memang memungkinkan

terpenuhi kebutuhannya. Hal ini tergantung pada: pengetahuan tentang

diri sendiri, pengetahuan tentang pemilihan pekerjaan, dan kemampuan

berfikir yang jelas.

f. Informasi tentang diri sendiri mempengaruhi pilihan pekerjaan, dengan

demikian seseorang mengetahui apa yang ia inginkan dan pekerjaan

yang tepat dengan potensi dirinya.

g. Informasi tentang jenis pekerjaan mempengaruhi pemilihan pekerjaan

seseorang .

h. Kepuasan dalam pekerjaan tergantung pada tercapai atau tidaknya

pemenuhan kebutuhan seseorang dan derajat kepuasan tersebut

tergantung pada pemikiran antara apa yang diinginkan.

i. Kepuasan tersebut mungkin akibat atau hasil dari terpenuhinya

kebutuhan sekarang ini atau terpenuhinya kebutuhan dimasa yang akan

datang

j. Pilihan pekerjaan dapat berubah bila seseorang yakin bahwa perubahan

tersebut lebih baik untuk pemenuhan kebutuhannya.
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Dahlan (2010: 4) mengemukakan ketepatan dan kemantapan pilihan karir

merupakan indikasi bagi kemantapan karir siswa. Adapun ciri-ciri siswa

yang telah mantap rencana karirnya adalah sebagai berikut:

1. Pilihan karirnya ajeg, baik dilihat dari segi waktu, bidang, tingkat, dan

rumpun pekerjaan.

2. Pilihan karirnya realistik, sesuai dengan kesempatan yang ada, minat,

kepribadian, dan kelas sosialnya.

3. Memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan pilihan karir .

4. Memiliki sikap, yaitu perasaan, reaksi subyektif dan disposisi yang

diperlukan untuk membuat suatu pilihan kerja dan memasuki dunia

kerja.

Ciri-ciri siswa yang memiliki kemantapan diri dalam memilih jurusan

studi lanjut 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 karir yang akan dipilih.

b. Merasa senang dengan karir 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 konsekuensi yang ada pada jurusan

tersebut.

c. Memiliki rasa optimis terhadap karir yang akan dipilihnya
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Keinginan siswa untuk berhasil dan memiliki keyakinan untuk maju

terhadap karir yang akan dipilihnya, mendorong siswa untuk berfikir

maju dan mengembangkan karirnya. Dengan rasa optimis menjadikan

diri siswa semakin berani dan yakin dalam menentukan pilihan karir

yang sesuai dengan dirinya.

Menurut Nurihsan (2009:44) memilih dan mempersiapkan suatu

pekerjaan, yaitu mampu memilih jurusan yang sesuai dengan cita-cita

pekerjaannya, mampu memilih kegiatan ekstrakurikuler yang akan

mendukung terhadap cita-cita pekerjaannya, memahami program studi

yang ada di perguruan tinggi yang sesuai dengan cita-cita pekerjaannya,

memahami jenis kursus yang  akan mendukung cita-cita pekerjaannya,

serta memahami syarat-syarat yang diperlukan untuk pekerjaan yang

dicita-citakannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memantapkan rencana pilihan

jurusan studi lanjut adalah kepastian dan tidak berubahnya pengambilan

keputusan studi lanjut atau proses penentuan pilihan jurusan studi lanjut

dari berbagai alternatif yang berkaitan dengan studi lanjut atau pendidikan

lanjutan yang lebih tinggi.

B. Layanan Bimbingan Kelompok

1. Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok merupakan kegiatan informasi kepada

sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan

keputusan yang tepat.
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Menurut Prayitno (1995) bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang

dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika

kelompok. Artinya semua peserta didik akan saling berinteraksi, bebas

mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberikan saran dan lainya,

sehingga apa yang dibicarakan itu semua bermanfaat untuk pribadi dan

lainya. Sedangkan menurut Gazda (Prayitno, 2004:309) bimbingan

kelompok disekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok

siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang

tepat. Informasi yang telah diberikan oleh pemimpin kelompok dan juga

berbagai pendapat yang telah disampaikan oleh semua peserta didik dapat

menjadi suatu pertimbangan dalam perencanaan apa yang akan dilakukan

sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.

Menurut Nurihsan (2007:23) layanan bimbingan kelompok merupakan

bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok.

Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun

aktivitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan,

pribadi, dan sosial.

Menurut Sukardi (2007:64) bahwa layanan bimbingan memungkinkan

sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan

dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/konselor) yang

berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun

sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk

pertimbangan dalam mengambil keputusan.
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Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan

kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang membahas

tentang topik tertentu secara bersama-sama dengan dipandu oleh

pemimpin kelompok melalui dinamika kelompok yang  digunakan untuk

membantu siswa dalam mengembangkan dirinya termasuk dalam

merencanakan dan mengambil keputusan secara tepat.

2. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok

a. Tujuan Umum

Menurut Prayitno (2004:2) mengatakan bahwa tujuan umum layanan

bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi

siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan.

Suasana kelompok yang berkembang dalam bimbingan kelompok

dapat merupakan wahana dimana masing-masing siswa dapat

memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai reaksi teman-

temannya untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah yang

dihadapinya. Layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk

mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok.

Pengembangan pribadi akan diperoleh anggota kelompok melalui

berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik suasana yang

menyenangkan ataupun suasana yang tidak menyenangkan.

maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum bimbingan kelompok

adalah untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi serta pribadi
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masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang

terjadi dalam kelompok.

b. Tujuan Khusus

Menurut Prayitno (2004:3) tujuan khusus layanan bimbingan

kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu yang

mengandung permasalahan aktual dan menjadi perhatian peserta.

Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu

dapat mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan

dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif,

yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun

nonverbal para siswa.

Maka dapat disimpulkan tujuan khusus dari layanan bimbingan

kelompok untuk mengembangkan siswa agar memiliki sikap tepat dan

lebih positif serta dapat mengembangkan keterampilan dalam hal

menghargai orang lain.

3. Teknik-Teknik Dalam Layanan Bimbingan Kelompok

Penggunaan teknik dalam kegiatan bimbingan kelompok mempunyai

banyak fungsi selain dapat lebih memfokuskan kegiatan bimbingan

kelompok terhadap tujuan yang ingin dicapai tetapi juga dapat membuat

suasana yang terbangun dalam kegiatan bimbingan kelompok agar

kegiatan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lebih baik dan
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menyenangkan. Prayitno (2004:27) mengemukakan teknik dalam kegiatan

bimbingan kelompok yaitu:

a. Teknik Pemberian Informasi

Teknik pemberian informasi sering juga disebut dengan metode

ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara kepada

sekelompok pendengar. Pemberian informasi tidak hanya diberikan

secara lisan, tetapi juga dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan

berbagai media, misalnya papan bimbingan, majalah sekolah, rekaman

(tape recorder), selebaran, video dan film. Pelaksanaan teknik

pemberian informasi mecakup tahap, yaitu tahap perencanaan, terdapat

tiga langkah yang perlu diperhatikan, yaitu (a) merumuskan tujuan

yang hendak dicapai dengan pemberian informasi, (b) menentukan

bahan yang akan diberikan apakah berupa fakta, konsep atau

generalisai, (c) menentukan contoh-contoh yang tepat sesuai dengan

bahan yang di berikan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan,

penyajian materi yang disampaikan disesuaikan dengan tujuan yang

hendak dicapai. Apabila tujuannya untuk mengajarkan fakta, maka

tugas pemberian informasi adalah membuat bahan tersebut sehingga

mudah di ingat oleh siswa atau pendengar.

b. Teknik diskusi kelompok

Diskusi kelompok adalah percakapan yang sudah direncanakan antara

tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau
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untuk memperjelas suatu persoalan, di bawah pimpinan seseorang

pemimpin.

c. Teknik Pemecahan Masalah ( Problem Solving Techniques)

Teknik pemecahan masalah yaitu suatu problem yang kreatif dimana

individu-individu menilai perubahan-perubahan yang ada pada dirinya

dan lingkungannya dan membuat pilihan-pilihan baru, keputusan-

keputusan, atau penyesuaian yang selaras dengan tujuan-tujaun dan

menilai hidupnya.

Langkah-langkah pemecahan masalah yaitu: (a) identifikasi dan

rumusan masalah, (b) menentukan sebab-sebab masalah, (c) mencari

alternatif pemecahan masalah, (d) menguji masing-masing alternative.

d. Permainan Kelompok

Menurut Prayitno (2004:29) permainan kelompok yang efektif, yaitu:

sederhana, menggembirakan, menimbulkan suasana rileks dan tidak

melelahkan, meningkatkan keakraban, dan diikuti oleh semua anggota

kelompok.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan teknik-teknik bimbingan

kelompok yaitu pemberian informasi, diskusi, pemecahan masalah dan

permainan kelompok. bertujuan untuk mengembangkan kemampuan

komunikasi dengan anggota kelompok lainnya, mampu menempatkan diri

dalam suasana kelompok, mampu menghargai anggota kelompok lainnya,



29

dan memberikan suasana yang menggembirakan dalam kelompok

sehingga anggota kelompok dapat melakukan kegiatan kelompok dengan

santai dan senang.

4. Komponen Layanan Bimbingan Kelompok

Menurut Prayitno (2004:4-13) komponen layanan bimbingan kelompok

meliputi tiga komponen, yaitu:

a. Suasana kelompok

Layanan bimbingan kelompok merupakan proses pemberian informasi

dan bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli (guru pembimbing)

pada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok

guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dinamika kelompok berarti suatu

kelompok yang teratur dari dua atau lebih yang mempunyai hubungan

psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain.

Terdapat lima hal yang hendaknya diperhatikan dalam menilai apakah

kehidupan sebuah kelompok tersebut baik atau kurang baik, yaitu:

1) Adanya saling hubungan yang dinamis antar anggota.

2) Memiliki tujuan bersama.

3) Hubungan antar besarnya kelompok (banyak anggota) dan sifat

kegiatan kelompok.

4) Itikad dan sikap terhadap orang lain.

5) Kemampuan mandiri.
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b. Pemimpin Kelompok

Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih, mempunyai

keterampilan dan berwenang dalam menyelenggarakan bimbingan

kelompok.

1) Karakteristik Pemimpin Kelompok

Karakteristik pemimpin kelompok yaitu:

1. Mampu membentuk kelompok dan mengarahkan kelompok

sehingga terjadi dinamika kelompok dalam suasana interaksi

antar anggota yang bebas, terbuka, dan demokratis.

2. Berwawasan luas dan tajam sehingga mampu mengisi,

menjembatani, meningkatkan, dan memperluas bahasan dalam

aktivitas kelompok.

3. Memiliki kemampuan hubungan antar personal yang hangat dan

nyaman, sabar dan memberi kesempatan yang demokratis dalam

membuat kesimpulan dan keputusan.

2) Peran Pemimpin Kelompok

Pemimpin kelompok berperan dalam:

1. Pembentukan kelompok dari sekumpulan calon anggota yang

terdiri dari 10-15 orang.

2. Penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok apa,

mengapa, dan bagaimana bimbingan kelompok dilaksanakan.

3. tahapan kegiatan bimbingan kelompok.

4. Penilaian segera (Leiseg).

5. Tindak lanjut layanan.
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c. Anggota Kelompok

Anggota merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan

kelompok. Tanpa anggota tidaklah mungkin ada kelompok. Kegiatan

ataupun kehidupan kelompok itu sebagian besar didasari atas peranan

para anggotanya. Secara ringkas peranan para anggota kelompok

sangatlah menentukan. Lebih tegas dikatakan bahwa anggota

kelompok justru merupakan badan dan jiwa kelompok itu. Untuk ini

peranan anggota kelompok amat menentukan.

Peranan yang hendaknya dimainkan oleh anggota kelompok agar

dinamika kelompok itu benar-benar seperti yang diharapkan ialah:

1) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antara

anggota kelompok.

2) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam

kegiatan kelompok.

3) Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan

bersama.

4) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha

mematuhinya dengan baik.

5) Benar-benar berusaha untuk secara efektif ikut serta dalam seluruh

kegiatan kelompok.

6) Mampu mengkomunikasikan secara terbuka.

7) Berusaha membantu orang lain.
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8) Memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk juga menjalani

peranannya.

9) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok tersebut.

Peran anggota kelompok ada dua yaitu:

Aktivitas mandiri, meliputi mendengar, memahami merespon, berpikir,

berpendapat, menganalisis, mengkritisi, berargumentasi, merasa,

berempati, dan bersikap. Aktivitas anggota kelompok yang berorientasi

pada kehidupan bersama dalam kelompok, meliputi pembinaan

keakraban, kepatuhan, komunikasi yang jelas, saling memahami,

memberi kesempatan, dan kesadaran bersama untuk keberhasilan

kegiatan kelompok.

5. Tahap Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok

Kegiatan layanan bimbingan kelompok merupakan kegiatan yang

sistematis, dan memiliki tahap-tahap dalam kegiatannya. Prayitno

(1999:40) mengemukakan ada empat tahap kegiatan layanan bimbingan

kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan

tahap pengakhiran.

a. Tahap Pembentukan

Tahap pembentukan yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan

sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan

dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama.
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Prayitno (1995: 40) mengemukakan kegiatan yang dilakukan pada

tahap pembentukan ini yaitu:

1) Pengenalan dan pengungkapan tujuan.

2) Membangun kebersamaan.

3) Keaktifan pemimpin kelompok.

4) Beberapa Teknik yang dapat dilakukan pemimpin kelompok.

Tahap pembentukan dilakukan pengenalan antar anggota kelompok

dan membangun keakraban sehingga dapat menciptakan suasana yang

hangat dan bersahabat sebelum memasuki kegiatan kelompok.

b. Tahap Peralihan

Tahap peralihan yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal

kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian

tujuan kelompok.

Tahap peralihan dilakukan setelah suasana kelompok terbentuk dan

dinamika kelompok sudah mulai tumbuh. Pemimpin kelompok

menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok pada

tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan kelompok yaitu kegiatan

inti dari keseluruhan kegiatan. Selain itu dalam tahap ini pemimpin

kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam

kelompok bebas ataupun kelompok tugas. Kemudian pemimpin

kelompok menawarkan apakah para anggota sudah siap memulai

kegiatan lebih lanjut (tahap kegiatan).
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c. Tahap Kegiatan

Tahap kegiatan yaitu tahapan kegiatan inti untuk membahas topik-

topik tertentu, sasaran yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah

terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi oleh anggota

kelompok. Sasaran lain yang penting adalah terciptanya suasana untuk

mengembangkan diri anggota kelompok, baik dalam menyangkut

pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun yang menyangkut

dengan pemecahan masalah yang dikemukakan dalam kelompok.

Tahap kegiatan terdapat 2 kelompok yaitu kelompok bebas dan

kelompok tugas. Penelitian yang akan digunakan adalah kelompok

tugas, yaitu dimana nantinya pemimpin kelompok akan

mengemukakan suatu masalah atau topik dan anggota kelompok akan

menanggapi sesuai dengan kehidupan masing-masing serta

menyelesaikan bersama untuk mencapai kesepakatan yang baik dan

bermanfaat untuk bersama.

d. Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran yaitu tahap akhir kegiatan untuk melihat kembali

apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, dengan

mengemukakan pesan, kesan, kesimpulan dan merencanakan kegiatan

selanjutnya.
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6. Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri (IEKAD)

IEKAD merupakan lembaran kerja konseli, media dan sekaligus intervensi

penjurusan untuk memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut siswa

di sekolah menengah atas. Inventori eksplorasi karier arahan diri memuat

sejumlah pernyataan yang mengarahkan siswa untuk mengekplorasi karier

melalui sejumlah tahapan kegiatan yang harus dijalani sepanjang proses

bimbingan. Kegiatan harus dijalani konseli untuk menemukan pilihan

jurusan studi yang tepat dan mantap. IEKAD memuat sejumlah pernyataan

tentang keadaan diri (Asesmen diri) yang mencakup empat aspek diri

yaitu, Preferensi Kegiatan, Preferensi Jabatan, Prestasi Akademis, Estimasi

Diri. Semua dari pernyataan tersebut dikategorikan kedalam enam tipe

kepribadian jabatan Realistik, Investigatif, Artistik, Sosial, Wirausaha, dan

Konvensional (RIASWK).

Menurut Dahlan, (2010) Model konseling karir ini dilakukan secara

bertahap, yaitu :

a. Menemukan Kode Ringkasan (KR) dirinya melalui asesmen diri dan

lingkungan dengan mnggunakan IEKAD untuk memahami diri dan

mengenal lingkungan kerjanya.

b. Penafsiran (KR) untuk mempelajari karakteristik utama diri

berdasarkan arahan KR yang ada pada dirinya. Kemudian menemukan

model lingkungan yang kongruen dengan tipe kepribadian yang

diarahkan KR sehingga konseli dapat membuat alternatif ilihan KR.
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c. Penetapan pilihan karir yang paling tepat dan mantap dari berbagai

alternatif pilihan karir yang ada.

Keseluruhan kegiatan bimbingan kelompok menggunakan IEKAD ini

diperlukan serangkaian proses bimbingan, mulai dari tahap penemuan KR,

penafsiran KR, dan juga penetapan rencana pilihan karir. Setiap tahapan

tersebut dilakukan pada tiap pertemuan bimbingan kelompok. Hal ini

dikarenakan untuk melakukan proses asesmen IEKAD memerlukan

pendapat dari orang lain dan bukan hanya dari dirinya saja, dengan

meminta pendapat mengenai permasalahan yang ada dalam dirinya siswa

akan lebih kaya memahami tentang dirinya. Keseluruhan tahap dilakukan

secara sistematis setelah semua tahapan dilakukan maka siswa akan dapat

mengeksplor apa yang ada pada dirinya. Eksplorasi karir merupakan

tahapan perkembangan karir yang harus dilalui oleh siswa.

C. Penggunaan IEKAD Dalam Layanan Bimbingan Kelompok Untuk

Memantapkan Rencana pilihan Jurusan Studi Lanjut

Jurusan studi lanjut merupakan arah atau bagian dari suatu fakultas atau

sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan

suatu bidang studi lanjut. Pilihan jurusan studi seseorang akan baik jika

dilakukan perencanaan secara tepat dan mantap. Seseorang yang sudah

mantap mengambil pilihan jurusan studi lanjutnya, mendorong mereka untuk

dapat menentukan pilihan jurusan studi dan dapat menjadi pribadi yang

bertanggung jawab dan juga tidak goyah dengan pilihan yang telah

direncanakannya.
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Memantapkan diri dalam memilih jurusan studi lanjut sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan masa depan yang akan dipiih siswa. Tidak semua

remaja dapat mengambil keputusan dengan mudah, kebanyakan dari mereka

mengalami fase ragu-ragu dan bimbang sebelum menetapkan pilihan jurusan

studi lanjutnya. Proses pengambilan keputusan dan perencanaan pilihan

jurusan studi lanjut membutuhkan informasi yang mendalam mengenai

jurusan studi lanjut. Kurangnya informasi mengenai jurusan studi lanjut

diperguruan tinggi membuat siswa belum mantap terhadap pilihan jurusan

studi lanjut yang telah direncanakan.

Menurut Nurihsan (2009:23) Bimbingan kelompok merupakan bantuan

terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan

kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok

membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial.

Pemberian informasi dalam bimbingan kelompok terutama dimaksudkan

untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam

kehidupan, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas,

serta meraih masa depan dalam studi, karier, ataupun kehidupan.

Merencanakan pilihan jurusan studi lanjut siswa perlu dilakukan suatu upaya

dengan menggunakan inventori yang memuat sejumlah pernyataan yang

digunakan untuk membantu siswa memantapkan rencana pilihan jurusan studi

lanjut. IEKAD merupakan lembaran kerja konseli, media dan sekaligus

intervensi penjurusan untuk membantu memantapkan rencana pilihan jurusan

studi lanjut siswa di sekolah menengah atas. Inventori ini memuat sejumlah



38

pernyataan yang sekaligus sebagai arah dan tahapan kegiatan yang harus

dijalani konseli sepanjang proses bimbingan. Kegiatan utuh dan lengkap yang

harus dijalani konseli untuk menemukan pilihan jurusan studi lanjut yang tepat

dan mantap.

Layanan bimbingan kelompok diharapkan siswa akan lebih mantap dalam

merencanakan pilihan jurusan. Media yang harus diciptakan oleh pemimpin

kelompok adalah suasana yang kondusif bagi keterlibatan aktif setiap anggota

sehingga proses kerja layanan ini dirasakan menyenangkan

IEKAD merupakan cara self-assesment yang dirancang secara khusus sebagai

peranti sehingga memungkinkan penggunanya melakukan penilaian,

penyekoran, dan penafsiran sendiri tentang aspek-aspek dirinya ke dalam

kategori realistik, investigatif, artistik, sosial, wirausaha, dan konvensional

(Dahlan, S. 2010). IEKAD juga sebagai model dalam layanan bimbingan

kelompok karena terdapat panduan yang berisi tahapan untuk melakukan

asessmen diri. Inventori ini memuat sejumlah pernyataan tentang preferensi

kegiatan, preferensi jabatan, kecederungan prestasi akademis, dan estimasi

diri. Jika dilihat dari isi pernyataan yang ada dalam IEKAD maka inventori ini

sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kemantapan

pilihan jurusan studi lanjut.

Keterkaitan antara bimbingan kelompok dengan rencana pilihan jurusan studi

yaitu dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok hendaknya dapat

membantu siswa dalam mengarahkan pilihan jurusannya. Hal ini sebagaimana

dikemukakan oleh Gadza (Prayitno, 2004: 309) bahwa bimbingan kelompok
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disekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk

membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Bahwa

bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang

bersifat personal, vokasional, dan sosial.

Peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok karena dapat membantu

untuk saling memberikan pendapat atau bertukar informasi dan mengambil

keputusan. Sedangkan IEKAD merupakan lembar kerja konseli yang

digunakan dalam proses bimbingan kelompok untuk membantu siswa

memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjutnya.



III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung dan penelitian

dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2015/2016.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Di

dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang

dilakukan yaitu dengan teknik dan prosedur suatu penelitian akan dilakukan.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan bagi seorang peneliti adalah ketepatan

penggunaan metode yang sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang

ingin dicapai agar penelitian dapat berjalan dengan baik, terarah, dan

sistematis.

Metode penelitian yang digunakan adalah pre-experimental designs yaitu

desain yang belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel

dependen (Sugiyono,109:2015). Suatu penelitian yang dilakukan dengan

memberikan perlakuan pada individu untuk diketahui akibat perlakuan

peneliti terhadap perilaku individu yang diamati. Perlakuan yang dilakukan
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berupa tindakan tertentu kepada kelompok dan setelah itu dilihat

pengaruhnya. Jadi proses pengukuran dilakukan pada tahap sebelum

perlakuan dan sesudah perlakuan.

Desain penelitian yang digunakan yaitu One group pretest-posttest design.

Pelaksanaan desain ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan atau

treatment (X) terhadap suatu kelompok. Sebelum diberikan perlakuan atau

treatment, kelompok tersebut diberikan pretest (O1) dan setelah perlakuan

atau treatment, kelompok tersebut diberikan posttest (O2).

Hasil dari kedua test ini kemudian dibandingkan untuk mengetahui apakah

perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh atau perubahan terhadap

kelompok tersebut (Sugiyono, 2015). Desain ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

Pretest Treatment Posttest

O1 X O2

Gambar 3.1 . Pola pre eksperimental design

Keterangan :

01 : Pretest (pengukuran awal berupa penyebaran angket kemantapan

rencana pilihan jurusan studi lanjut pada siswa sebelum diberikan

perlakuan)

X : Perlakuan (treatment)
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02 : posttest (pengukuran akhir berupa penyebaran angket kemantapan

rencana pilihan jurusan studi lanjut pada siswa setelah diberikan

perlakuan)

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data untuk menjawab masalah.

Penelitian subyek ini disesuaikan dengan keberadaan masalah dalam

penelitian. Subjek penelitian ini disesuaikan dengan keberadaan masalah dan

jenis data yang ingin dikumpulkan. Peneliti tidak menggunakan sampel tetapi

menggunakan subjek penelitian, karena penelitian ini merupakan aplikasi

layanan bimbingan kelompok menggunakan IEKAD untuk membantu siswa

memantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut yang tidak dapat

digeneralisasikan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dan tidak

dapat mewakili subyek yang lain karena setiap individu berbeda

karakteristiknya.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 8 Bandar

Lampung yang beranggotakan 30 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 20

perempuan. Kemudian dari 30 orang tersebut dibentuk menjadi 3 kelompok,

peneliti membentuk kelompok tersebut berdasarkan undian, hal ini

dimaksudkan untuk mendapatkan subjek dengan tingkat yang berbeda-beda

dari yang rendah, sedang, tinggi. Kelompok eksprerimen 1 terdiri dari 10

orang (3 laki-laki dan 7 perempuan), kelompok eksperimen 2 terdiri dari 10

orang (3 laki-laki dan 7 perempuan) dan kelompok eksperimen 3 terdiri dari

10 orang (4 laki-laki dan 6 perempuan).
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015: 60) variabel penelitian adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen), yaitu :

a. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen

(terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu layanan bimbingan

kelompok (X).

b. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah Kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan uraian yang berisikan sejumlah

indikator yang dapat diamati dan diukur untuk mengindentifikasikan dua

variabel atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

kemantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut dan bimbingan

kelompok.
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a. Layanan Bimbingan Kelompok (X)

Layanan Bimbingan kelompok adalah proses bantuan yang digunakan

dalam membantu siswa untuk mengembangkan dan mengoptimalkan

potensi yang ada dalam dirinya melalui dinamika kelompok yang akan

membahas tentang suatu topik secara bersam-sama dengan dipandu

oleh pemimpin kelompok. Bimbingan kelompok diberikan suatu

lembar inventori yang disebut IEKAD. bimbingan kelompok terdiri

dari beberapa tahap yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap

kegiatan, dan tahap pengakhiran.

b. Kemantapan Rencana Pilihan Jurusan Studi Lanjut (Y)

Kemantapkan rencana pilihan jurusan studi lanjut (Y) merupakan suatu

proses pembentukan sikap yang menunjukkan percaya dan yakin

terhadap kemampuan yang ada pada dirinya, tidak goyah dan merasa

senang dalam menekuni jurusan studi lanjutnya yang akan dipilih,

serta memiliki rasa optimis dan kukuh terhadap jurusan yang

dipilihnya untuk mempunyai harapan melanjutkan studi dan pilihan

jurusan yang diinginkan.

Ciri-ciri siswa yang memiliki kemantapan dalam pilihan jurusan studi

lanjut (Y) adalah (a) percaya dan yakin terhadap kemampuan yang ada

pada dirinya, (b) tidak goyah dan merasa senang dengan pilihan

jurusannya, (c) memiliki rasa optimis dan kukuh terhadap jurusan yang

dipilihnya.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan pendekatan apa

yang digunakan oleh peneliti terhadap masalah apa yang ingin dikaji. Teknik

pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data

atau informasi yang diperlukan guna mencapai objektivitas yang tinggi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket

penelitian ini menggunakan angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang responden ketahui

(Arikunto, 2010:151).

Angket tertutup ini memiliki kelebihan antara lain mudah diisi oleh

responden, memerlukan waktu yang relatif singkat, memusatkan

responden pada pokok persoalan, relatif obyektif dan sangat mudah

ditabulasikan dan dianalisis. Responden hanya tinggal memberikan tanda

check list (√) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan dirinya.

Alternative jawaban ini tentu akan memudahkan responden untuk

mengisinya, dimana responden tinggal memberikan tanda check list pada

kolom atau tempat yang sudah disediakan. Responden hanya diminta

memilih jawaban “ya” dan “tidak”. Cara penilaian yang diberikan yaitu

pada item favorable jawaban “ya” diberi skor 1 dan “tidak” diberi skor 0.

Sedangkan item unfavorable jawaban “ya” diberi skor 0 dan “tidak” diberi

skor 1.
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Kemantapan Rencana Pilihan Jurusan Studi
Lanjut

Variabel Indikator Deskriptor

No item

Fav(+) Unfav(-)

Kemanta
pan
Rencana
Pilihan
Jurusan
Studi
Lanjut

1. Percaya
dan
yakin
terhadap
kemamp
uan
yang
ada
pada
dirinya

1.1 Percaya pada
kemampuan yang
dimiliki

1,3,10 2,6,11

1.2 Berani menentukan
keputusan sendiri

4,5,12 7,8,13

1.3 Merasa puas dengan
keputusan sendiri

14,17 9,15,18

1.1 Memiliki kemampuan
dalam menyelesaikan
masalah sendiri

16,19,21 22,24,25

2. Tidak
goyah
dan
merasa
senang
dengan
pilihan
jurusann
ya

2. Memiliki pilihan atas
keinginan diri sendiri

20,23 27,28

2.2 Kreatif 26,29 30,31

2.3 Tidak tergantung pada
orang lain

32,35 33,36

2.4 Memanfaatkan waktu
dengan baik

34,43 38,39

3. Memilik
i rasa
optimis
dan
kukuh
terhadap
jurusan
yang
dipiliha
nya

3.1 kukuh dalam
memperjuangkan
pilihan jurusan studi
lanjut

37,40 41,42

3.2 Memiliki cita-cita 45,47,48 44,46,49

3.3 Berani menerima
konsekuensi dari setiap
keputusan yang
diambil

50,51,53 52,54
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Kriteria yang diberikan dalam menganalisis peneliti membagi menjadi 3

kategori yaitu tinggi, sedang, rendah. Kategori terlebih dahulu ditentukan

besarnya interval dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan:

: interval

: nilai tertinggi

: nilai terendah

: jumlah kategori

Semakin besar skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi pula

tingkat rencana pilihan jurusan studi lanjutnya dan sebaliknya, semakin

rendah skor yang diperoleh menunjukkan rencana pilihan jurusan studi

lanjut yang rendah pada siswa.

Jadi, interval untuk menentukan kriteria rencana pilihan jurusan studi

lanjut adalah:

NT-NR (42x1) – (42x0) 42
I = = = = 14

K 3 3

Berdasarkan keterangan diatas maka diperoleh kriteria kemantapan

rencana pilihan jurusan studi lanjut siswa yang tertera pada tabel berikut

ini.
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Tabel 3.2 Kriteria Kemantapan Rencana Pilihan Jurusan Studi Lanjut

Interval Kriteria

29 – 42 Tinggi

14 – 28 Sedang

0 – 13 Rendah

F. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen pengumpulan data harus memenuhi persyaratan yang baik,

instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus memenuhi dua persyaratan

penting, yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan ketepatan dan kecermatan suatu instrumen

pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu

struktur yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu

instrumen Arikunto (2010:211). Suatu instrument yang valid mempunyai

validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti

memiliki validitas rendah. Uji validitas digunakan untuk mengetahui

apakah instrument yang dibuat dapat mengukur apa yang diinginkan.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi

(content validity). Sugiyono (2015) menyatakan bahwa pengujian validitas

isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan

isi atau rancangan yang telah ditetapkan atau untuk menguji validitas isi

dapat digunakan pendapat para ahli (judgment experts). Peneliti meminta
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pertimbangan dan persetujuan ahli yang dilakukan oleh 3 dosen

Bimbingan dan Konseling FKIP yaitu Ibu Citra Abriani Maharani, M.Pd.,

Kons., Bapak Drs. Syaiffudin latif, M.Pd. dan Ibu Asri Mutiara

Putri,S.Psi.,M.A.,Psi. Berdasarkan hasil uji ahli terdapat 54 item yang

dinyatakan sesuai dari 56 item. 2 item tersebut dinyatakan gugur dan

dihilangkan dari angket kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut.

Penulis menggunakan formula Aiken’s V untuk menghitung koefisien

validitas isi pada hasil penilaian panel ahli sebanyak n orang terhadap

suatu item. Rumus dari Aiken’s V adalah sebagai berikut :

V = ∑ s/ [ n (c-1 )]

Keterangan :

∑ s = Jumlah total

n = Jumlah ahli

s =  r – lo

l = Angka penilaian validitas yang rendah ( dalam hal ini = 1)

c =  Angka penilaian validitasnya tertinggi ( dalam hal ini = 4)

r = Angka yang diberikan oleh seorang penilai

Tabel 3.3 Kriteria Validitas menurut Koestoro & Ksinu (2006)

Interval Koefisien Keterangan
0,8 - 1,000 sangat tinggi
0,6 - 0,799 Tinggi
0,4 - 0,599 Cukup tinggi
0,2 – 0,399 Rendah
<0,200 Sangat rendah



50

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

diinterpretasikan memiliki validitas yang tinggi. Berdasarkan hasil

perhitungan dengan rumus Aiken’s V diatas maka dapat disimpulkan

bahwa instrumen valid dan instrumen dapat digunakan. Setelah dilakukan

penghitungan dengan Aiken’s V diperoleh nilai V diperoleh rata-rata nilai

V adalah sebesar 0,63. Berdasarkan kriteria validitas isi menurut Koestoro

&Kasinu (2006) nilai V sebesar 0,63 masuk dalam kriteria tinggi.

Penelitian dilanjutkan dengan uji coba instrumen kepada siswa diluar

subjek penelitian yaitu siswa kelas XI SMAN 8 Bandar Lampung

sebanyak 30 siswa. Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah item

instrumen tersebut memiliki kontribusi atau tidak terhadap indikator dan

deskriptor penelitian dengan menggunakan uji SPSS (Statistical Package

For Social Science) 16. Setelah dilakukan uji coba dan analisis, hasil yang

diperoleh yaitu dari 54 butir item yang dinyatakan valid 42 item dan

sisanya 12 item dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid yaitu item

nomor 1, 7, 12, 26, 30, 35, 40, 42, 45, 46, 53, 54. Hal ini dikarenakan

Rhitungl<RTabel item yang tidak valid akan dihilangkan karena sudah terdapat

item yang mewakili untuk mengungkapkan aspek kemantapan rencana

pilihan jurusan studi lanjut.

Tabel 3.4 Hasil Validitas Item Yang Tidak Valid

No Item Tidak Valid R Hitung R Tabel
1. 1 -0,300 0,360
2. 7 -0,027 0,360
3. 12 -0,126 0,360
4. 26 -0,009 0,360
5. 30 -0,164 0,360
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6. 35 0,035 0,360
7. 40 -0,134 0,360
8. 42 -0,087 0,360
9. 45 -0,085 0,360
10. 46 -0,206 0,360
11. 53 -0,158 0,360
12. 54 -0,251 0,360

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat konsistens dan stabilitas data atau temuan.

Menurut Arikunto (2010) reliabilitas menunjukan suatu pengertian bahwa

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpulan data karena instrumen itu sudah baik. Instrumen yang sudah

dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat di

percaya pula. Sugiyono (2015:183) Suatu data dinyatakan reliabel 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. Uji reliabilitas instrument menggunakan rumus

Alpha dari combach, yaitu:
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Kriteria reliabilitas untuk mengetahui tinggi rendahnya menurut (Sugiyono

2015:184) sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kriteria Reliabilitas Alpha Crombach

Interval Koefisien Keterangan

0,800 - 1,000 sangat tinggi
0,600 - 0,799 Tinggi
0,400 - 0,599 Cukup
0,200 - 0,399 Rendah
0,000 – 0,199 Sangat rendah

Hasil perhitungan angket kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut

menunjukkan bahwa angket yang digunakan memiliki reliabilitas sebesar

0,949 terdapat pada lampiran 5. Berdasarkan kriteria reliabilitas pada tabel

3.5 0,949 ada pada taraf 0,8–1,000 yaitu termasuk kriteria sangat tinggi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam

kegiatan penelitian. Menurut Arikunto (2010) menyatakan bahwa penelitian

eksperimen bertujuan untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan, yaitu

mencoba sesuatu, lalu dicermati akibat dari perlakuan tersebut. Setelah

dicermati akan didapatkan suatu hasil tentang eksperimen yang telah

dilakukan kepada subjek. Maka dari itu pendekatan yang efektif adalah hanya

dengan membandingkan nilai-nilai pretest dan posttest.

Teknik analisis data menggunakan uji t atau t-test. Uji t ini digunakan karena

penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol dengan one group pretest
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posttest design dan melihat pengaruh dari perlakuan bimbingan kelompok.

Penelitian ini menggunakan SPSS 16 dengan paired sample t-test untuk

melihat perbedaan kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut pada siswa

adapun uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis adalah sebagai

berikut:

1) Uji normalitas

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan menggunakan statistik

parametris. Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data

variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu

sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan

dilakukan pengujian normalitas data menggunakan sofware SPSS 16.0

dengan rumus uji normalitas Kolmogorov Smirnov.

2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas data dilakukan terhadap nilai pretest dan posttest rencana

pilihan jurusan studi lanjut pada siswa. Tujuannya untuk mengetahui

varian dari beberapa subjek penelitian memang homogen (sama, sejenis)

atau tidak homogen. Apabila hasil uji normalitas data berdistribusi normal

maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas menggunakan SPSS 16.0

dengan menggunakan uji levena.
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3) Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih lemah

kebenarannya, akan diterima jika hasil pengujian membenarkan

pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan.

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji paired sample t-test pada SPSS

16 Berdasarkan analisis yang dilakukan akan didapat hasil thitung= 15,856

>ttabel= 2,756 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat perbedaan

peningkatan kemantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut siswa setelah

diberikan bimbingan kelompok dengan menggunakan IEKAD.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah

penggunaan IEKAD dalam layanan bimbingan kelompok efektif dalam

membantu siswa memantapan rencana pilihan jurusan studi lanjut pada siswa

kelas XI di SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini

terbukti dari hasil evaluasi pretest kemantapan rencana pilihan jurusan studi

lanjut siswa diperoleh skor rata-rata 15,8 meningkat menjadi 34,4 terjadi

peningkatan sebesar 18,6 atau 44,3% pada saat posttest, selain itu dari hasil

analisis data dengan menggunakan uji paired sample t-test, diperoleh thitung

sebesar 15,856 dan tingkat signifikansi 0,000 kemudian dengan derajat

kebebasan 29 diperoleh nilai ttabel sebesar 2,756. Oleh karena t hitung =15,856 >

ttabel = 2,756) maka Ho ditolak, artinya terdapat peningkatan kemantapan

rencana pilihan jurusan studi lanjut siswa setelah diberikan layanan bimbingan

kelompok menggunakan IEKAD.
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B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil

kesimpulan dari penelitian ini, maka dengan ini penulis mengajukan saran

sebagai berikut:

1. Kepada siswa SMA hendaknya mengikuti kegiatan layanan bimbingan

kelompok untuk merencanakan pilihan jurusan studi lanjut secara mantap

dan tepat.

2. Kepada guru bimbingan dan konseling hendaknya menggunakan layanan

bimbingan kelompok secara rutin untuk membantu siswa dalam

merencanakan karir kedepannya.

3. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang kemantapan

rencana pilihan jurusan studi lanjut dengan menggunakan IEKAD dalam

bimbingan kelompok namun dengan subjek yang berbeda hendaknya

dapat memunculkan penelitian yang lebih bervariasi.
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