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ABSTRAK

PENGGUNAAN IEKAD (INVENTORI EKSPLORASI KARIR ARAHAN
DIRI) DALAM LAYANAN KONSELING KELOMPOK UNTUK

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN RENCANA PILIHAN KARIR PADA
SISWA KELAS XI SMA N 2 MENGGALA TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

DEVI ANDRAYANI

Masalah dalam penelitian ini adalah pada umumnya siswa belum mandiri dalam

menentukan rencana pilihan karir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

keefektifan layanan konseling kelompok menggunakan IEKAD guna

meningkatkan kemandirian rencana pilihan karir siswa. Penelitian ini

menggunakan metode pre-eksperimental dengan one group pretest-posttest

design. Subjek penelitian sebanyak 30 siswa. Teknik pengumpulan data

menggunakan angket kemandirian rencana pilihan karir. Hasil analisis data

dengan uji paired sample t-test. Didapat t hitung = 15.065 t tablel = 3.0).

Kesimpulannya adalah layanan konseling kelompok menggunakan IEKAD dapat

meningkatkan kemandirian rencana pilihan karir siswa pada siswa kelas XI SMA

Negeri 2 Menggala tahun pelajaran 2016/2017.

Kata kunci: konseling kelompok, dan kemandirian rencana pilihan karir, IEKAD.
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu fungsi institusi pendidikan adalah mempersiapkan siswa sebagai 

generasi muda agar kelak dapat berpartisipasi sebagai pemegang kunci dari 

suksesnya pembangunan di Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus 

dapat mempersiapkan diri belajar di institusi pendidikan sebagai tenaga kerja 

yang profesional. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Winkel (2004) 

bahwa setiap orang muda harus dibantu menemukan tempatnya di dunia kerja 

yang sesuai baginya dan sekaligus memberikan sumbangan maksimal bagi 

pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2002 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebanyak 9.132.104 

jiwa. Dari jumlah tersebut, 41,2 % adalah tamatan SMA, Diploma dan 

Universitas. Dan dari jumlah pengangguran terbuka tersebut 2,651,806 jiwa 

merasa tidak yakin akan mendapatkan pekerjaan. Dan 25% diantaranya adalah 

tamatan SMA, Diploma dan Universitas.  

 

Realita ini sangat kontradiktif dengan sistem pendidikan nasional yang 

tertuang dalam UU. No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang menyatakan bahwa 

tujuan diselenggarakannya Pendidikan Nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No.20 Tahun 

2003 Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 

ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang bersifat formal, nonformal, maupun informal, dengan 

berbagai jenjang, mulai pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi.  

 

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu jenjang pendidikan 

yang ditempuh oleh anak Indonesia dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran secara formal. Pada jenjang ini anak berada pada pintu 

gerbang untuk memasuki dunia pendidikan tinggi serta bersiap untuk 

memasuki dunia kerja yang penuh tantangan dan kompetisi. Anak juga 

harus mempersiapkan diri untuk menjalankan suatu pekerjaan. Besarnya 

minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat mereka 

terhadap pekerjaan. Jika remaja mengharapkan pekerjaan yang menuntut 

pendidikan yang tinggi maka pendidikan dianggap sebagai batu loncatan.  
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siswa mampu mengenali pilihan pekerjaan yang diinginkan, maka mereka 

dapat menjalani pendidikan dengan efektif.  

 

Pemilihan karir bukanlah pekerjaan yang sederhana. Holland (1985) 

menyatakan bahwa pilihan karir (pilihan kelompok dan jenis jabatan atau 

okupasi) merupakan hasil interaksi diri dengan kekuatan-kekuatan 

lingkungan luar, dan sekaligus sebagai perluasan kepribadian serta usaha 

untuk mengungkapkan diri dalam kehidupan kerja. Selanjutnya ia 

menyakini bahwa dari kecocokan orang dengan lingkungan dapat 

diramalkan pilihan pekerjaannya, kemantapan serta prestasi kerjanya, 

pilihan pendidikan dan prestasinya, kemampuan pribadinya, tingkah laku 

sosialnya, dan seberapa jauh seorang dapat dipengaruhi. Untuk sampai 

kepada suatu keputusan karir yang tepat dan mantap, seorang perlu 

terlebih dahulu memahami dirinya dan mengenal dunia kerja yang hendak 

dipilihnya secara memadai. 

 

Super (dalam Winkel, 1990) pilihan jabatan merupakan suatu perpaduan 

dari faktor-faktor pada individu sendiri seperti kebutuhan, sifat-sifat 

kepribadian, serta kemampuan intelektual dan faktor-faktor diluar 

individu, seperti taraf kehidupan sosial ekonomi keluarga, tuntutan-

tuntutan lingkungan kebudayaan, dan kesempatan yang tersedia. Proses 

perencanaan jabatan di sekolah yang dilakukan oleh guru bimbingan dan 

konseling harus benar-benar jeli dalam melihat kebutuhan-kebutuhan pada 

siswanya. Bimbingan perencanaan jabatan hendaknya memberikan  

informasi tentang kelanjutan yang akan ditempuh saat siswa memutuskan 
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belajar ke jenjang yang lebih tinggi serta membantu siswa menemukan 

kemampuannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK serta beberapa siswa kelas 

XI di SMA Negeri 2 Menggala, pada umumnya 70% siswa memiliki 

kemandirian rencana pilihan karir rendah. Justru sebaliknya bahwa mereka 

mengalami fase kebingungan sebelum dapat menetapkan jabatan yang 

akan dipilih. Proses pengambilan keputusan dan perencanaan jabatan 

membutuhkan informasi yang mendalam seputar jabatan. Minimnya 

informasi mengenai jabatan membuat siswa kurang mantap terhadap 

pilihan jabatan yang telah direncanakan. Kemantapan diri dalam memilih 

jabatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan jabatan yang akan 

dipilih siswa. 

 

Proses pengambilan keputusan juga menimbulkan ketidakpastian, 

kebingungan, stres, serta tekanan fisik dan mental. Terkadang remaja 

masih belum mengerti dengan baik tentang apa yang akan diputuskan, 

baik secara pengetahuan yang kurang atau kesalahpahaman dalam 

memberikan makna pilihan, sehingga pengambilan keputusan ini menjadi 

seperti beban bagi remaja itu sendiri. Berkaca dari kenyataan yang ada, 

pada umumnya siswa ragu bahwa pilihan jabatannya tidak sesuai dengan 

kemampuan dirinya. Keputusan yang diambil terkadang juga dipengaruhi 

oleh ajakan sahabat, atau hanya sekedar ingin terlihat keren. Fenomena 

lain yang sering terjadi adalah menyerahkan keputusan kepada orangtua.  
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Adapun akibat dari kecerobohan dalam pengambilan keputusan akan 

membawa dampak buruk bagi pembelajaran siswa. Bagi siswa yang dapat 

menyesuaikan dengan baik, pengambilan keputusan itu menjadi arahan 

yang mendidik. Namun bagi siswa yang tidak dapat menyesuaikan diri 

dikarenakan pengambilan keputusan itu tidak berdasar pada 

kemampuannya menjadikan siswa tidak maksimal dalam proses 

pembelajaran serta siswa terpaksa dalam menjalani hasil keputusan 

tersebut.  

 

Permasalahan ini lah yang menjadi salah satu tugas yang harus 

diselesaikan oleh guru Bimbingan dan Konseling. Perencanaan pilihan 

jabatan merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

mempersiapkan diri untuk memilih pendidikan lanjutan atau pekerjaan 

yang diinginkan. Siswa perlu dibantu untuk mengenal bakat, minat dan 

kemampuannya serta memahami rencana pilihan jabatan yang sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja. Menurut Dahlan (2010) semakin terdapat 

kecocokan antara “siapa saya” dan apa tuntutan tugas, jabatan atau 

pekerjaan yang dimasuki, semakin dekat kecenderungan seseorang akan 

berhasil dalam tugasnya. 

 

konseling kelompok akan digunakan sebuah inventori yaitu IEKAD. 

Menurut Dahlan (2010) Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri (IEKAD) 

merupakan lembaran kerja konseli yang merupakan piranti dan media 

yang sekaligus juga intervensi model konseling karir untuk memantapkan 

pilihan karir siswa. Dengan sifat ini, IEKAD memungkinkan untuk 
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membantu tugas-tugas tertentu dari guru pembimbing. Dengan kata lain, 

pelayanan bimbingan karir dengan menggunakan IEKAD akan 

menyediakan informasi jabatan dengan segera, mudah, dan melibatkan diri 

siswa dalam mengidentifikasikan potensi dirinya. 

 

Penggunaan IEKAD sebagai media konseling kelompok dan sekaligus 

sebagai lembaran kerja konseli merupakan suatu keuntungan dari segi 

efisiensi. Selain berbagai keunggulan dalam hal keefektifan 

penggunaannya, IEKAD juga mempunyai beberapa keunggulan dari segi 

praktis, khususnya dari segi ekonomis dan efisiensi waktu. Dari segi 

ekonomi diakui bahwa biaya dalam penyelenggaraan layanan bimbingan 

konseling menggunakan model hasil pengembangan ini relatif murah 

apabila dibandingkan dengan pelayanan bantuan melalui pengetesan 

psikologis, lebih-lebih jika memakai jasa pihak lain. Dari segi waktu 

diketahui bahwa model penyelenggaraan bimbingan konseling ini 

sederhana dan mudah dilakukan serta dapat diterapkan kepada banyak 

konseli dalam waktu yang bersamaan khususnya pada tahap eksplorasi 

karir. Hasil asesmen diri dan lingkungan segera dapat diketahui oleh 

konseli. Dengan demikian kebutuhan waktu yang harus disediakan oleh 

konseli untuk sampai kepada tujuan konseling  yang dikehendaki relatif 

singkat. Hasil pengamatan selama proses bimbingan berlangsung tercatat 

bahwa total waktu yang diperlukan oleh setiap siswa (secara rata-rata) 

untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus dijalaninya sekitar 180-210 

menit. Seperti yang diungkapkan oleh Dahlan (2010) bahwa dengan kata 
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lain dalam waktu yang relatif singkat konseli telah mendapat bantuan yang 

efektif untuk menemukan pilihan jabatan yang mantap. 

 

Remaja membutuhkan bantuan dari guru, konselor, orangtua atau orang 

dewasa lainnya dalam merencanakan masa depan yang sesuai dengan 

bakat, minat, kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi tugas 

perkembangan memilih serta mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan. 

Adanya pemanfaatan kegiatan bimbingan konseling akan mendorong 

peserta didik mengenal diri dan lingkungan, mengembangkan diri dan 

sikap positif, mengembangkan arah karir dan masa depan. Menurut 

Prayitno dan Amti (2004) bahwa tujuan umum bimbingan dan konseling 

adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal 

sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya 

(seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang 

yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial 

ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. 

 

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

membantu siswa dalam memahami rencana pilihan jabatannya. 

Pemahaman jabatan siswa menggunakan IEKAD ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan layanan konseling kelompok. Menurut Prayitno 

(1995) konseling kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk 

membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan, pribadi 

dan/atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan 

kelompok. Dengan menggunakan IEKAD serta memanfaatkan keaktifan 
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siswa dalam membantu siswa lain dalam menghadapi permasalahan yang 

berkaitan dengan pilihan jabatan maka nantinya akan didapatkan hasil 

yaitu meningkatnya kemantapan siswa dalam memilih rencana jabatannya. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Penggunaan IEKAD (Inventori 

Eksplorasi Karir Arahan Diri) Dalam Layanan Konseling Kelompok 

Untuk Meningkatkan Kemandirian Rencana Pilihan Karir Siswa Kelas XI 

di SMA Negeri 2 Menggala Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. Identifikasi Masalah 

a. Terdapat siswa yang belum memiliki rencana pilihan studi lanjut yang 

sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya 

a. Terdapat keputusan rencana pilihan karir yang diambil siswa dipengaruhi 

oleh orang lain. 

b. Terdapat siswa yang tidak percaya diri mengenai rencana pilihan karinya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan ini, maka permasalahan 

dalam penelitian ini terdapat keputusan rencana pilihan karir  yang diambil 

siswa dipengaruhi oleh orang lain. Adapun hasil penelitian yang ingin 

dicapai yaitu “penggunaan IEKAD  dalam Layanan Konseling Kelompok 

Untuk Meningkatkan Kemandirian Rencana Pilihan Karir Pada Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 2 Menggala T.A 2016/2017”. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:  

“pakah penggunaan IEKAD (Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri) 

dalam layanan konseling kelompok dapat membantu siswa kelas XI di 

SMA Negeri 2 Menggala untuk meningkatkan kemandirian rencana 

pilihan karir?” 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan IEKAD untuk meningkatkan kemandirian dalam rencana 

pilihan karir pada siswa kelas IX SMA Negeri 2 Menggala tahun pelajaran 

2016/2017. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari pelaksanaan yang dilakukan, dapat dirinci manfaat teoritis 

dan praktis. 

a. Secara teoritis. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep-konsep     

bimbingan dan konseling  untuk meningkatkan kemandirian  rencana 

pilihan karir 

b. Secara praktis   

1) Bahan masukan guru bimbingan dan konseling dalam 

memberikan bantuan yang tepat terhadap siswa-siswa untuk 

meningkatkan kemandirian rencana pilihan karir siswa. 

2) Dapat di jadikan suatu sumbangan informasi, pemikiran bagi 

guru pembimbing, peneliti selanjutnya dan tenaga kependidikan 

lainnya dalam penggunaan layanan konseling kelompok untuk 

meningkatkan kemandirian rencana pilihan karir siswa. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar 

penelitian ini 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 penggunanan 

IEKAD (Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri) untuk meningkatkan 

kemandirian rencana pilihan karir dalam layanan konseling kelompok 

yang diberikan konselor. 
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3) Ruang lingkup subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA N 2 Menggala 

Tahun pelajaran 2016/2017. 

4) Ruang lingkup wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah SMA N 2 

Menggala. 

5) Ruang lingkup waktu 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilakukan pada semester 

ganjil tahun pelajaran 2016/2017. 

 

G. Kerangka Pikir 

 

Menurut Sugiyono (2014) kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis 

perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Sekaran 

(dalam Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Dengan kata lain kerangka pikir akan menggambarkan secara singkat proses 

pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, sehingga gambaran 

jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan 

terarah. 

 

Memiliki rencana jabatan bagi siswa sangatlah penting. Mengingat tujuan 

siswa setelah menyelesaikan pendidikan adalah akan memangku sebuah karir. 
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Maka dari pada itu, tidak bisa sembarangan dalam memilih sebuah karir. 

Pemilihan karir haruslah sesuai dengan minat dan bakat yang ada di dalam 

diri. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa kebanyakan siswa 

SMA tidak mengetahui bakat dan minat yang dimiliki sehingga bingung 

dalam menentukan rencana karirnya yang akan diambil. Hal ini diketahui 

penulis saat melakukan observasi ke SMA Negeri 2 Menggala dan melakukan 

wawancara dengan guru serta beberapa siswa, diketahui pada umumnya siswa 

yang ragu kalau pilihan karirnya tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. 

Keputusan yang diambil terkadang juga dipengaruhi oleh ajakan sahabat, atau 

hanya sekedar ingin terlihat keren. Permasalah lain yang sering terjadi adalah 

menyerahkan keputusan kepada orangtua. 

 

Prayitno (2004) mengatakan konseling kelompok mengaktifkan dinamika 

kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan, 

pribadi dan/atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan 

kelompok. Dalam penelitian ini masalah yang akan di selesaikan adalah 

masalah yang berkaitan dengan karir yang akan dipilih siswa, yaitu 

meningkatkan kemandirian rencana pilihan karir dengan layanan konseling 

kelompok  

 

Dalam layanan konseling kelompok akan digunakan sebuah inventori yaitu 

IEKAD. Menurut Dahlan (2010) Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri 

(IEKAD) merupakan lembaran kerja konseli yang merupakan piranti dan 

media yang sekaligus juga intervensi model konseling karir untuk 

memantapkan pilihan karir siswa. IEKAD diyakini dapat membantu siswa 
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dalam meningkatkan kemandirian rencana pilihan karir karena didalamnya 

terdapat asesmen preferensi kegiatan, asesmen preferensi jabatan, asesmen 

prestasi akademik, dan asesmen estimasi diri. Kemudian hasil asesmen 

tersebut diorganisasikan sehingga ditemukanlah Kode Ringkasan (KR) yang 

sesuai dengan siswa. Dahlan (2010) mengatakan bahwa Kode Ringkasan 

(KR) merupakan satu cara yang sederhana untuk mengorganisasikan 

informasi mengenai orang dan pekerjaan. KR dapat menemukan kelompok-

kelompok atau bidang-bidang okupasi untuk siswa pertimbangkan dalam 

bentuk keputusan pilihan jabatan yang mantap.  

Menurut Dahlan (2010) ada empat tahapan kegiatan inti yang harus dijalani 

dalam mengerjakan IEKAD, yaitu : 

1. Kegiatan penemuan Kode Ringkasan (KR) konseli, tujuan pokok yang 

akan dicapai adalah memahami diri dan lingkungan konseli. 

2. Kegiatan penafsiran Kode Ringkasan (KR) konseli, untuk memahami 

makna kode ringkasan dan menemukan alternatif-altenatif pilihan jabatan 

yang diarahkan oleh KR. 

3. Kegiatan pengambilan keputusan, pada tahap ini konseli harus memilih 

karir yang paling tepat dari alternatif-alternatif pilihan jurusan studi yang 

ada. 

4. Kegiatan tahapan lanjutan, merupakan tahap pengakhiran dalam proses 

bimbingan konseling karir dan lebih memantapkan rencana pilihan 

karirnya sehingga dapat melakukan berbagai langkah persiapan untuk 

meraihnya. 

 

Sesuai dengan tujuan layanan konseling kelompok yaitu untuk menyelesaikan 

masalah konseli yang berhubungan dengan karir, maka dipilihlah IEKAD 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian rencana pilihan karir siswa. 

Inilah yang menunjukkan kecocokan jika IEKAD dipakai dalam layanan 

konseling kelompok. Sehingga nantinya siswa akan memiliki kemandirian 

rencana pilihan karir. 
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Kemandirian rencana pilihan karir merupakan suatu bentuk sikap siswa yang 

menunjukkan rasa yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, merasa senang 

dengan bidang kejuruan yang ditekuni dan karir yang akan dipilih serta 

memiliki keinginan untuk maju sehingga karir yang dipilih akan mampu 

memenuhi kebutuhannya dimasa yang akan datang. 

 

Ketika siswa telah memiliki kemandirian dalam rencana pilihan karir, maka  

siswa akan yakin terhadap kemampuan, senang dalam menekuni dan 

mempunyai harapan maju terhadap bidang kejuruan dan pilihan karir yang 

diinginkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat terlihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

 

Keterangan : 

X  : IEKAD dalam layanan konseling kelompok 

Y  : Kemandirian rencana pilihan karir 

 

H. Hipotesis 

 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap pemasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, dan 

kerangka pikir, maka hipotesis penelitian yang penulis ajukan adalah 

“IEKAD dalam layanan konseling kelompok dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemandirian rencana pilihan karir pada siswa kelas XI di SMA 

 

X 

 

Y 
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Negeri 2 Menggala tahun ajaran 2016/2017”. Sesuai dengan hipotesis 

penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :  

 

 

Ha  : Terdapat perbedaan kemandirian rencana pilihan karir antara  

siswa yang sudah dan belum diberi IEKAD dalam layanan 

konseling kelompok. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemandirian rencana pilihan karir  

antara siswa yang sudah dan belum diberi IEKAD dalam layanan 

konseling kelompok. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Karir 

1. Pengertian Karir 

Karir merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak seorang petugas/pekerja dalam satu unit kerja atau satu 

anorganisasi. Jabatan itu biasanya dibebankan oleh seorang pejabat yang lebih 

tinggi/atasan. Dalam Klasifikasi Jabatan Indonesia, jabatan diartikan sebagai 

sekumpulan pekerjaan yang berisitugas-tugas yang sama atau berhubungan 

satu dengan yang lain, yang pelaksanaannya meminta kecakapan, 

pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuannya yang sama pula meski tersebar 

di berbagai tempat. 

Kesimpulkan bahwa dengan memahami pengertian karir diharapkan kepada 

anak didik di sekolah akan memiliki pemahaman tentang arti kerja, 

mendorong mereka untuk memasuki dunia kerja,serta membina mereka 

menjadi calon-calon tenaga kerja yang produktif dan bertanggung jawab. 
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2. Kemandirian Dalam Rencana PilihanKarir 

1. Pengertian Kemandirian Dalam RencanaPilihanKarir 

Menurut Antonius (2002: 178) kemandirian berasal dari kata “mandiri”, 

yang dalam bahasa jawa berarti berdiri sendiri. Antonius (2002: 179) 

menyatakan bahwa dalam arti psikologi, kemandirian mempunyai 

pengertian seperti keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu 

merencanakan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. 

Orang yang mandiri adalah individu yang mampu mengekspresikan dirinya 

secara bebas tanpa adanya kontrol dari luar. 

  

Yusuf (2007: 244) juga mengartikan kemandirian sebagai suatu sikap yang 

memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas 

dorongan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Seseorang tersebut juga 

mampu berpikir dan bertindak original atau kreatif, dan penuh inisiatif, 

mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan 

memperoleh kepuasan dari usahanya. Menurut Yusuf (2007: 245) 

kemandirian seseorang terlihat pada waktu orang tersebut menghadapi 

masalah. 

 

Bila masalah itu dapat diselesaikan sendiri tanpa meminta bantuan dari 

orangtua maupun orang lain, dan akan bertanggung jawab terhadap segala 

rencana yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan maka hal ini 

menunjukkan orang tersebut mampu untuk mandiri. 
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Kemandirian penting dimiliki remaja dan harus dicapai dalam proses 

perkembangan remaja. Steinberg (Yusuf, 2007: 320) menjelaskan 

bahwa “for most adolescent, establishing a sense of autonomy is as 

important a part of becoming an adult as is establishing a sense of 

identity. Becoming an autonomous person –a self governing person –

is one of the fundamental tasks of the adolescent years”. 

 

Pengertian mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta 

atau bergantung pada orang lain. Mandiri adalah dimana seseorang mau dan 

mampu mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya yang terlihat dalam 

tindakan/ perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi 

pemenuhan kebutuhan hidupnya atau sesamanya (Antonius, 2002).  

 

Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara 

komulatif selama perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk 

bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, 

sehingga individu mampu berpikir dan bertindak sendiri. Seseorang yang 

memiliki kemandirian, dapat memilih jalan hidupnya untuk berkembang 

kearah yang lebih mantap. Pada dasarnya kemandirian dapat 

dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, sebab sebenarnya 

sikap merupakan dasar dari terbentuknya suatu perbuatan (Yusuf: 2007: 

246). 

 

Beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa kemandirian 

merupakan kemampuan seseorang untuk memilih, menguasai, dan 

menentukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Steinberg (Yusuf, 2007: 319) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis 
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kemandirian remaja, salah satunya yaitu kemandirian perilaku. Kemandirian 

perilaku adalah kemampuan seseorang kemandirian perilaku adalah 

kemampuan seseorang dalam membuat rencana tanpa tergantung pada 

orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Salah satu bentuk 

kemandirian perilaku yaitu kemandirian dalam mengambil rencana studi 

lanjut. 

 

Kegiatan studi lanjut dan merencanakanstudi lanjut merupakan kegaiatan 

yang dialami oleh semua individu. Kegiatan ini juga merupakan salah satu 

dari tugas perkembangan khususnya bagi remaja. Seperti yang dikemukakan 

oleh Havighurst (Desmita, 2013: 119) bahwa salah satu tugas 

perkembangan yang harus dicapai seorang remaja adalah mampu memilih 

dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

 

Dari uraian mengenai pengertian kemandirian dan karir tersebut, maka 

dapat disimpulkan mengenai kemandirian dalamrencana pilihankarir. 

Kemandirian dalam rencana pilihankarir sebagaimana diungkapkan oleh 

Nurihsan (Nurihsan, 2013: 226) yaitu meliputi perilaku individu yang 

mampu berinisatif dalam mengambil rencana pilihankarirnya. Individu itu 

juga mampu mengatasi segala masalah/ hambatan, mempunyai kepercayaan 

diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.  
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Pengertian lain tentang kemandirian dalam memilih karir yaitu kondisi 

perilaku siswa yang mampu untuk memilih karir atas kemampuan dirinya 

sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Selain itu, siswa juga memiliki 

kemantapan diri dalam memilih karir yang menjadi pilihannya serta 

memiliki tanggung jawab terhadap pilihan karirnya agar masa depannya 

sesuai dengan yang ia harapkan. 

 

Menurut beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian dalamrencana pilihankarir merupakan suatu kemampuan dalam 

menentukan rencana pemilihan karir yang diinginkan tanpa memerlukan 

bantuan orang lain. Selain itu, siswa juga tekun dan kreatif dalam 

menentukan pilihan, sehingga usaha yang dilakukan tersebut dapat 

membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan serta 

kemampuan yang dimiliki siswa tersebut. Hasil dari perencanaan ialah 

keputusan tentang sesuatu yang dipilih secara sadar, biasanya dari antara 

sejumlah alternatif yang dapat dipilih. Keputusan tersebut akan semakin 

dimudahkan apabila dipikirkan secara matang dan merupakan hasil dari 

perencanaan, bukan sekedar langkah yang mengawang-awang atau tingkah 

laku yang bersifat mencoba-coba saja. 
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2. Ciri-Ciri Kemandirian DalamRencana PilihanKarir 

Berikut ciri-ciri kemandirian dalamrencana studi lanjut 

menurut Antonius (2002: 165): 

a. Percaya diri 

Individu yang mandiri dalam rencana pilihankarirnya, 

tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pilihan dengan orang lain. 

Individu tersebut juga merasa percaya diri ketika mengemukaan 

pendapatnya, walaupun nantinya berbeda dengan orang lain. 

b. Mampu bekerja sendiri 

Individu yang mandiri dalam rencana pilihankarirnya, 

Mampu menggerjakan tugas rutin yang dipertanggung jawabkan  padanya, 

tanpa mencari pertolongan  dari orang lain. 

c. Tanggung jawab 

Indivibu yang mandiri dalam rencana pilihankarirnya, 

berani membuatrencana, dan berani mengambil resiko atau tanggung jawab 

dari  rencana yang sudah dibuat. 

d. Mampu mengatasi masalah 

Individu yang mandiri dalamrencana pilihankarirnya, 

mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan inisiatif sendiri 

tanpa bantuan dari orang lain. 

3. Faktor-faktor Kemandirian Siswa Dalam Rencana PilihanKarir 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian dalam rencana 

pilihankarir menurut (Gibson dan Mitchell, 2011: 366), 

Yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu: 
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a. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu 

sendiri yang meliputi: 

1) Intelegensi 

Gunarsa (Nurihsan, 2013: 276) menyatakan bahwa individu dapat dikatakan 

mempunyai kecerdasan (Intelegensi) yang baik jika siswa mampu 

menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh 

masalah yang mampu siswa selesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain 

yaitu masalah yang berkaitan dengan rencana pilihankarirnya. Secara umum 

intelegensi memegang peranan yang penting dalam kehidupan seseorang. 

Individu yang memiliki intelegensi yang rata-rata normal tentunya akan 

mudah melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Lain halnya individu 

yang tingkat intelegansi yang rendah karena intelegensi mempengaruhi cara 

berpikir logis seseorang 

2) Usia 

kemandirian dapat dilihat sejak individu masih kecil, dan akan terus 

berkembang sehingga akhirnya akan menjadi sifat-sifat yang relatif menetap 

pada masa remaja. Bertambahnya usia seseorang maka secara otomatis 

terjadi perubahan fisik yang lebih kuat pada individu, sehingga akan 

memudahkan seseorang melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. 

3) Jenis kelamin 

Penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh usia dan jenis kelamin 

menunjukan bahwa isu mengenai kemandirian lebih sering muncul pada 

remaja pria. 
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Hal ini senada dengan yang di utarakan oleh Hoff (Yusuf, 2007: 218) bahwa 

laki-laki lebih mandiri dari pada perempuan.Remaja pria lebih sering 

mengalami konflik dengan orangtua seputar kepatuhan terhadap nasihat 

orangtua sedangkan remaja putri dinilai lebih patuh terhadap nasihat 

orangtua. 

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri 

yang meliputi: 

1. Kebudayaan 

Budaya yang berbeda akan menyababkan perbedaan norma dan nilai-nilai 

yang berlaku didalam lingkungan masyarakat, sehingga sikap dan kebiasaan 

masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya (Ali dan 

Asrori, 2015: 220) 

2. Pola asuh orang tua 

Pola pengasuhan keluarga seperti sikap orang tua, kebiasaan keluarga, dan 

pandangan keluarga akan mempengaruhi pembentukan kemandirian anak 

(Desmita, 2013: 221). Keluarga yang membiasakan anak-anaknya diberi 

kesempatan untuk mandiri sejak dini, akan menumbuhkan kemandirian pada 

anak-anaknya dengan cara tidak bersikap terlalu protektif. 

4. Aspek-aspek Kemandirian Siswa Dalam Rencana PilihanKarir 

Berikut aspek-aspek kemandirian perilaki siswa dalam memilih 

karirmenurut Steinberg (Yusuf, 2007: 322): 

a) Kemampuan dalam membuat rencana 

Di dalam kehidupan, setiap orang selalu dihadapkan pada berbagai pilihan 

dalam membuat suatu rencana. Salah satu rencana yang harus dibuat oleh 
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siswa yaitu tentang karirnya. Perwujudan kemandirian siswa dalam rencana 

setudi lanjutnya dapat dilihat dari kemampunnya mempertimbangkan resiko 

di masa mendatang dari rencana yang dibuatnya. 

 

Siswa yang mandiri dalam merencanakan karirnya juga harus mampu 

memilih alternatif pemecahan masalah berdasarkan pertimbangan sendiri 

dan orang lain. Selain itu, siswa yang mandiri dalam merencanakankarirnya 

juga harus memiliki rasa tanggung jawab akan konsekuensi dari rencana 

yang diambilnya. Siswa yang mandiri dalam rencana karirnya juga harus 

mampu membuatrencana berdasarkan pada kemampuan diri sendiri tanpa 

harus ada bantuan dari orang lain. 

b) Memilih kekuatan terhadap pengaruh dari orang lain  

Aspek ini menjelaskan bahwa siswa yang mandiri dalam merencanakan 

karirnya adalah siswa yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosial, dan juga tidak mudah terpengaruh dengan situasi sosial yang ada di 

sekitarnya. Siswa yang mandiri dalam merencanakan karirnya juga tidak 

mudah terpengaruh tekanan teman sebaya dan orang tua dalam mengambil 

rencana. 

c) Memiliki percaya diri dalam membuat rencana 

Kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu 

menggerjakan sesuatu hal dengan baik. Perwujudan kemandirian siswa 

dalam rencanakarirnya, dapat dilihat dari kemampuannya untuk berani 

mengemukakan ide atau gagasan yang dia miliki. Siswa yang mandiri dalam 

merencanakankarirnya juga harus memiliki keberanian menentukan pilihan 
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berdasarkan ide dan gagasan yang dimilikinya. Selain itu, siswa yang 

mandiri dalam merencanakankarirnya juga memiliki keyakinan akan potensi 

yang dimilikinya dalam mengambil rencana sehingga nantinya akan 

menghasilkan suatu rencana yang baik. 

 

Selain siswa memiliki keyakinan dan potensi yang dimilikinya, siswa yang 

mandiri dalam rencana karirnya juga mampu mengatasi sendiri masalah 

yang muncul ketika memiih karir tanpa harus bergantung dengan orang 

lain.Ketiga aspek di atas merupakan indikator penting yang dapat melihat 

seberapa baik tingkat kemandirian remaja dalam membuatrencana karirnya. 

Remaja dalam hal ini yaitu siswa-siswa kelas IX SMA Negeri 2Menggala 

tahun pelajaran 2016/2017 yang sedang menghadapi persoalan terkait 

pilihan dan rencana karirnya. 

 

Pilihan pekerjaan dapat berubah bila seseorang yakin bahwa perubahan 

tersebut lebih baik untuk pemenuhan kebutuhannya 

Dahlan (2010:4) mengemukakan ketepatan dan kemandirian pilihan karir 

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

yang telah matang rencana karirnya adalah sebagai berikut: 

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

dan rumpun pekerjaan 

2) Pilihan karirnnya realistic, sesuai dengan kesempatan yang ada, 

minat, kepribadian, dan kelas sosialnya 

3) Memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan pilihan karir 
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4) Memiliki sikap, yaitu perasaan, reaksi subyektif dan disposisi yang 

diperlukan untuk membuat suatu pilihan kerja dan memasuki dunia 

kerja 

Jadi, kemandirian dalam pilihan karir sangatlah penting agar individu 

dapat mempersiapkan diri dalam menyambut lingkungan pekerjaannya 

dikemudian hari supaya tidak ada lagi keraguan atau persaan yang 

mengganggu ketika ia sudah memulai karir. Pemahaman karir pun 

dapat diukur dengan skala pemahaman karir, sehingga dapat 

memudahkan individu untuk mengetahui sudah mantapkah diri ini 

untuk memilih karirr sesuai bakat dan minatnya. 

3. KonselingKelompok 

1. Pengertian Konseling Kelompok 

Pelayanan konseling kelompok memungkinkan peserta didik memperoleh 

kesempatan untuk pembahasan dan pengetasan permasalahan yang dialami 

melalui kelompok yang didalamnya terdapat dinamika kelompok. Gibson, 

R L.M. Mithcell, (2010) mengatakan bahwa: 

Layanan konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan 

konseling, yang didalamnya menyangkut pula layanan perencanaan 

individual, yang bertujuan untuk membantu konseli mengatasi problem 

mereka lewat penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian hari ke 

hari. 

 

Sedangkan menurut Prayitno (2004) “konseling kelompok 

mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang 

berguna bagi pengembangan, pribadi dan/atau pemecahan masalah 

individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok”.  
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konseling kelompok dibahas masalah pribadi yang dialami oleh masing-

masing anggota kelompok. 

Dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah wawancara 

konseling antara konselor profesional dengan sejumlah siswa. Konselor 

sebagai pemimpin kelompok yang akan membantu anggota kelompok 

untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu konseling 

kelompok juga bertujuan untuk pengembangan pribadi para anggota 

kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

2. Komponen Dalam Layanan Konseling Kelompok 

a. Pemimpin Kelompok 

Pemimpin kelompok (PK) adalah konselor yang telah terlatih dan 

berwenang menyelenggarakan praktik konseling professional 

(Prayitno, 2004). Konselor sebagai pemimpin kelompok diwajibkan 

menghidupkan dinamika kelompok diantara semua peserta yang 

mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus. 

 

Hal ini menuntut keterampilan konselor untuk menghidupkan 

suasana kegiatan konseling kelompok. Dinamika didalam kelompok 

ditandai dengan terjadi interaksi diantara anggota-anggota kelompok 

sehingga terdapat pertukaran informasi. Dengan informasi-informasi 

tersebut maka siswa akan dapat memilih solusi yang akan dipakai 

untuk menyelesaian masalah yang ada pada diri masing-masing 

anggota kelompok. 
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b. Anggota Kelompok 

Untuk terselenggaranya layanan konseling kelompok seorang 

konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah 

kelompok dengan syarat, yaitu: 

1. Jumlah anggota 4-8 orang 

2. Kelompok yang heterogen 

3. Anggota kelompok harus berperan aktif dalam kegiatan. 

 

Jumlah anggota yang terlalu kecil akan mengurangi efektifitas 

layanan. Begitu pula dengan jumlah anggota yang terlalu besar 

karena kesempatan berbicara dan perhatian akan mendapatkan 

perhatian yang kurang dari konselor. Maka dari itu sebaiknya jumlah 

anggota kelompok adalah 4-8 orang dan anggotanya heterogen 

sehingga dapat memecah kebekuan dalam kelompok. Dengan begini 

masing-masing anggota akan berperan aktif dalam kegiatan layanan 

sehingga masalah yang sedang dihadapi akan terselesaikan. 

 

3. Tahap Penyelenggaraan Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok diselenggarakan melalui empat tahap 

kegiatan (Prayitno, 2004), yaitu : 

 

a. Tahap Pembentukan 

Tahap ini merupakan tahapan untuk membentuk kerumunan 

sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap 
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mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan 

bersama. Pada tahap ini juga dilakukan pengenalan diri, pelibatan 

diri serta 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 
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kelompok ditegaskan dan dimantapkan kembali, sehingga anggota 

kelompok telah siap melaksanakan tahap bimbingan kelompok 

selanjutnya. 

 

c. Tahap Kegiatan 

Tahap ini merupakan tahapan kegiatan inti untuk mengentaskan 

masalah pribadi anggota kelompok. Di sini prinsip tut wuri 

handayani dapat diterapkan. Tahap kegiatan ini merupakan tahap inti 

dimana masing-masing anggota kelompok saling berinteraksi. Setiap 

anggota kelompok mengemukakan masalah pribadi, kemudian 

kelompok memilih masalah mana yang hendak dibahas dan 

dientaskan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Klien yang 

masalahnya dibahas menjelaskan secara rinci masalahnya kemudian 

anggota yang lain ikut membahas masalah klien. Pada tahap ketiga 

ini juga harus diselingi dengan permainan-permainan supaya siswa 

tidak merasa 

bosan.Dalamtahapkegiataninijugasiswadiajakuntukmengisilembarker

jakonseli agar masing-masingdarisiswapahampotensi yang 

merekamiliki. 

 

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 
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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 

3) Penyampaian tanggapan-tanggapan dari masing-masing anggota 

kelompok 

4) Pembahasan kegiatan lanjutan 

5) Penutup 

 

4. IEKAD (Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri) 

Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri (IEKAD) merupakan 

lembaran kerja konseli yang merupakan piranti dan media yang 

sekaligus juga intervensi model konseling karir untuk memantapkan 

pilihan karir siswa (Dahlan, 2010). IEKAD memuat sejumlah 

pernyataan tentang keadaan diri (potensi dan ciri khas diri) yang 

mencakup empat aspek diri (sub skala), yaitu: Preferensi Kegiatan, 

Preferensi Okupasi, Estimasi Diri, dan Kecenderungan Prestasi 

Akademis. Semua pernyataan dari empat sub skala tersebut 

dikategorokan ke dalam enam tipe kepribadian jabatan: Realistik, 

Investigatif, Artistik, Sosial, Wirausaha, dan Konvensional 

(RIASWK). 
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Model konseling karir ini digunakan dengan tujuan utama untuk 

membantu siswa (konseli) memantapkan pilihan karirnya. Model 

konseling karir untuk memantapkan pilihan karir konseli 

menggunakan IEKAD ini dilaksanakan secara bertahap (Dahlan, 

2010), yaitu : 

a. Menemukan Kode Ringkasan (KR) dirinya melalui assesmen diri 

dan lingkungan dengan menggunakan IEKAD untuk memahami 

diri dan mengenal lingkungan (120-135 menit). 

b. Penafsiran KR konseli untuk mempelajari karakteristik utama 

diriberdasarkan arahan KR diri yang telah ditemukan. 

Kemudianmenemukan model lingkungan yang kongruen dengan 

tipe kepribadian yang diarahkan KR sehingga konseli dapat 

membuat alternatif pilihan karir (40-45 menit). 

c. Penetapan pilihan karir yang paling tepat dan mantap dari berbagai 

alternative pilihan karir yang ada (20-30 menit). 

Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dalam proses konseling 

menggunakan Model koneling Karir untuk memantapkan pilihan 

karir konseli ini memerlukan waktu berkisar 180-210 menit bagi 

setiap konseli. Kalau disekolah ditetapkan satu jam pertemuan = 45 

menit, maka untuk menyelesaikan serangkaian proses konseling, 

mulai dari penemuan kode ringkasan hingga ke pembuatan keputusan 

pilihan secara tepat dan mantap, diperlukan empat hingga lima 

pertemuan tatap muka.  
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C. Penggunaan IEKAD (Inventori Eksplorasi Karir Arahan Diri) 

dalam Konseling Kelompok Dengan Meningkatkan Kemandirian 

Pilihan Karir Siswa 

Bimbingan konseling memberikan sebuah layanan dalam membantu 

klien dalam mengarahkan kariernya yaitu penggunaan layanan 

konseling kelompok. Mengarahkan karir bisa dibantu dengan 

menganalisis serta memahami berbagai keunggulan serta kelemahan 

yang ada dalam dirinya,  pribadi serta sistem nilai klien. 

Penelitian ini menggunakan layanan konseling kelompok, dengan 

dilakukannya konseling kelompok siswa yang sedang menghadapi 

masalah yaitu dalam mengarahkan kariernya. Dapat dibantu agar siswa 

tersebut bisa menyelesaikan masalahnya secara sendiri dan mandiri. 

Untuk itu keterkaitan antara konseling kelompok dengan kemandirian 

dalam memilih karir dengan menggunakan IEKAD yaitu dengan 

diberikan konseling kelompok siswa lebih gampang untuk 

mendapatkan informasi tentang karir melalui lembar kerja konseling 

(IEKAD). Kemudian setelah itu siswa dapat melakukan kegiatan 

didalam konseling kelompok yaitu berupa mengisi lembar kerja 

konseling (IEKAD) dan dapat langsung melihat hasil yang sudah 

mereka isi secara individu. Ketika mereka sudah mendapatkan 

informasi dan melihat hasil dari lembar kerja konseling yang sudah 

merekaisi, siswa merasa yakin atas kemampuan bakat dan minatnya 

sehingga siswa-siswa tersebut dapat memilih karirnya secara mandiri. 
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Hal tersebut didukung dengan pengertian konseling kelompok yang 

dikemukakan oleh Prayitno (1995:178), yaitu: 

“Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya,setiapindividu agar 

dapatmemecahkanpermasalah yang sedangdihadapisecaramandiri”. 

Kegiatan layanan konseling kelompok yang memanfaatkan dinamika 

kelompok dapat melatih siswa dalam memecahkan dan menyelesaikan 

suatu masalah yang sedang dihadapinya. 

Layanan konseling kelompok akan dapat membantu siswa dalam 

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi terutama kesulitan 

dalam meningkatkan kemandirian pilihan karirnya. Selain itu pula 

dengan kegiatan konseling kelompok siswa dapat lebih mandiri dalam 

pemilihan karir mereka. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di SMA Negeri 2 Menggala yang 

berlokasi di Kelurahan Tiuh Tuho, Kecamatan Menggala, Kabupaten 

Tulang Bawang. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah tahun ajaran 

2016/2017. 

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.  

 

Menurut Sugiyono (2010) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikannya suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah 

dalam bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (2002) 

penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab 

akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 
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peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-

faktor yang bisa mengganggu. 

Sugiyono (2014) mengatakan bahwa 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. Sedangkan desain 

penelitiannya menggunakan One Group Pre-test dan Post-test Design, dalam 

desain ini subjek dikenakan perlakuan dengan dua kali pengukuran. 

Pengukuran yang pertama dilakukan sebelum layanan konseling kelompok 

diberikan dan pengukuran kedua dilakukan setelah layanan konseling 

kelompok diberikan kepada subjek penelitian. 

 

Pelaksanaan eksperimen desain ini dilakukan dengan memberikan perlakuan 

X terhadap subjek. Sebelum diberikan perlakuan subjek diberikan pretest 

(O1), dan setelah diberi perlakuan diberi posttest (O2). Hasil kedua tes 

tersebut dibandingkan untuk menguji apakah perlakuan memberi pengaruh 

pada perilaku klien. Desain ini dapat disimbolkan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 One Group Pretest-Posttest Design 

Keterangan : 

O1 : Subjek dengan kemandirian rencana pilihan jabatan karir 

X   : Perlakuan menggunakan IEKAD dalam layanan konseling kelompok 

O2 : Subjek dengan kemandirian rencana pilihan karir tinggi 

O1                   X                            O2   
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C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang diperoleh untuk menjawab 

masalah. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti akan menggunakan 

teknik simple random sampling. Sugiyono (2014) mengatakan teknik simple 

random sampling adalah pengambilan anggota sample dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu. Cara ini dilakukan karena anggota populasi dianggap homogen. 

Untuk mendapatkan subjek penelitian peneliti melakukan pengundian 

terhadap populasi yaitu kelas XI IPA untuk dijadikan subjek penelitian. Maka 

terpilihlah kelas XI IPA 1 yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini. 

Siswa kelas XI IPA 1 berjumlah 30 anak, terdiri dari 24 siswa perempuan dan 

6 siswa laki-laki. Kemudian 30 siswa tersebut dibagi menjadi tiga kelompok 

untuk diberikan layanan konseling kelompok. Sebelum dilakukan konseling 

kelompok terlebih dahulu diberikan skala kemandirian rencana pilihan 

jabatan. Skala kemandirian rencana pilihan jabatan berfungsi sebagai pretest 

bagi siswa yang menjadi subjek penelitian. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono, 2014) secara teoritis variabel dapat 

didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai 

“variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
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sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Ada dua variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas (independent) 

dan variabel terikat (dependent). Variabel tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah IEKAD dalam layanan 

konseling kelompok (X). 

b. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemandirian rencana pilihan karir (Y). 

 

2. Definisi Operasional 

Sugiyono (2012: 31) definisi operasional variabel adalah “penentuan 

konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang 

dapat diukur“. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan arti dari 

variabel penelitian guna memperjelas makna yang dimaksudkan dan 

membatasi ruang lingkup. 
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Kemandirian Dalam Rencana Pilihan Karir 

Merupakan suatu penentuan rencana studi lanjut yang diinginkan, tanpa 

memerlukan bantuan oran lain. Individu yang mandiri dalam rencana studi 

lanjut juga mampu tekun dan kreatif dalam menentukan pilihan, sehingga 

usaha yang dilakukan tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal 

sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

A. Aspek-aspek yang mendasari kemandirian dalam rencana studi lanjut 

yaitu: 

1. Kemampuan dalam membuat rencana, perwujudan kemandirian siswa 

dalam membuat rencana studi lanjutnya dapat dilihat dari kemampunnya 

mempertimbangkan resiko di masa mendatang dari rencana yang akan 

diambilnya. 

2. Memilih kekuatan terhadap pengaruh dari orang lain, siswa yang mandiri 

dalam merencanakan studi lanjutnya juga tidak mudah terpengaruh 

tekanan teman sebaya dan orang tua dalam membuat suatu rencana. 

3. Memiliki percaya diri dalam membuat rencana, siswa memiliki 

keyakinan akan potensi yang dimilikinya dalam membuat suatu rencana 

pilihan studi lanjut sehingga nantinya akan menghasilkan suatu rencana 

yang baik. 

Ketiga aspek di atas merupakan indikator penting yang dapat melihat 

seberapa tinggi tingkat kemandirian siswa dalam rencana studi lanjutnya. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

“Metode pengumpulan data berarti cara atau prosedur yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data” (Mulyatiningsih, 2014: 24). Berdasarkan uraian tersebut 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut 

dalam mengumpulkan data: 

1. Metode Kuesioner 

“Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data yang memuat 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh subjek 

penelitian” (Mulyatiningsih, 2014: 28). Berdasarkan pengertian tersebut, 

kuesioner merupakan alat pengumpul data yang berisi sejumlah pertanyaan 

atau penyataan tertulis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari 

responden. Kuesioner efektif digunakan untuk penelitian yang memiliki 

jumlah sampel banyak karena pengisian kuesioner dilakukan bersama-sama 

dalam satu waktu. Kuesioner dapat mengungkap banyak hal sehingga dalam 

waktu singkat diperoleh banyak data/ keterangan. 

 

Peneliti menggunakan angket kemandirian siswa dalam rencana pilihan 

karir. Kuesioner ini dipergunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan 

data-data mengenai tingkat kemandirian siswa dalam rencana pilihan karir 

pada siswa kelas IX di SMA Negeri 2 Menggala Tahun Pelajaran 

2016/2017. Angket terbagi menjadi dua, yaitu angket terbuka dan angket 

tertutup. Jenis angket yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup, dimana responden memberikan tanda cheklis pada kolom 

yang sudah disediakan.  
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Penyusunan alat pengumpulan data dilakukan berdasarkan kajian teori yang 

mendukung. Kuesioner disusun dengan terlebih dahulu membuat kisi-kisi 

instrumen, maka dilanjutkan dengan penyusunan instrumen kuesioner 

dimana item pernyataan pada kuesioner siswa bersifat favorable dan 

unfavorable. 

Kriteria kuesioner kemandirian siswa dalam rencana studi lanjut terdiri dari 

empat alternatif jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), kurang sesuai 

(KS), dan tidak sesuai (TS). Pemberian skor pada kategori jawaban item 

pada instrumen sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Penskoran Item 

 

Alternatif Jawaban 

Item 

Favorabel Unfavorable 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Kurang Sesuai (KS) 2 3 

Tidak Sesuai (TS) 1 4 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Kuesioner Kemandirian Siswa Dalam Rencana Studi 

Lanjut 

VARIABEL INDIKATOR DESKRIPTOR NO. ITEM 

+ − 

Kemandiria

n siswa 

dalam 

rencana 

studi lanjut 

Memiliki 

kemampuan 

membuat 

rencana  

Mempertimbangkan  resiko 

di masa mendatang atas 

rencana yang diambil. 

1,2,8 5,9 

Mampu memilih alternatif 

pemecahan masalah 

bedasarkan pertimbangan 

sendiri dan orang lain. 

3,6,7,1

0,52,53 

4,54 

Bersandar pada kemampuan 

diri sendiri. 

12,16,1

3 

20,55,5

6 

Bertanggung jawab akan 

konsekuensi dari rencana 

yang diambilnya. 

22,25,2

6 

28,30 

Memiliki 

kekuatan 

terhadap 

pengaruh 

dari orang 

lain  

Tidak mudah terpengaruh 

tekanan teman sebaya dan 

orangtua dalam  mengambil 

rencana. 

 

14,23,2

4 

15,19,5

0,60 

Tidak mudah terpengaruh 

dengan situasi sosial yang 

ada di sekitarnya. 

11,17,2

1 

18,27,5

7 

Memiliki 

kepercayaan 

diri dalam 

membuat 

rencana  

Berani mengemukakan ide 

atau gagasan. 

29 31,34,5

1,36,58 

Berani menentukan pilihan 

berdasarkan ide atau 

gagasan yang dimilikinya. 

32,33 35,37,5

9 

Yakin terhadap potensi 

yang dimilikinya. 

39,42,4

3,38 

45,48 

Mampu mengatasi sendiri 

masalah yang dihadapi 

tanpa bergantung dengan 

orang lain. 

40,41,4

6 

44,47,4

9 

Jumlah Item 31 29 
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F. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas Instrumen  

Validitas instrumen penelitian adalah derajad yang menunjukan dimana 

suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Prinsip suatu tes adalah valid, 

tidak universal (Darmadi, 2014: 158). Validas suatu tes yang perlu 

diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa isinya hanya valid untuk suatu 

tujuan tertetu saja. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. 

 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 

Validitas isi adalah validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes 

dengan analisis rasional atau lewat judgement expert (pendapat para ahli). 

Menurut Ary dkk “validitas isi adalah derajad dimana sebuah tes mengukur 

cakupan substansi yang ingin diukur” (Darmadi, 2014: 161).  

 

Hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing dan pengajar di program studi Bimbingan dan 

Konseling Universitas Lampung. Kemudian para dosen akan memberikan 

keputusan terhadap instrumen dapat digunakam tanpa perbaikan, ada 

perbaikan dan mungkin dirombak total. Jika hasil uji ahli instrumen 
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menunjukkan bahwa instrumen sudah tepat dan dapat digunakan dengan 

memperbaiki terlebih dahulu kalimatnya maka instrumen tersebut dapat 

digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. 

 

Untuk mengetahui validitas isi suatu instrumen, peneliti menggunakan 

rumus Aiken’s V. Menurut Aiken (Azwar, 2012:134) telah merumuskan 

Aiken’s V untuk menghitung content-validity-coefficient yang didasarkan 

penilaian ahli sebanyak 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 

tidak relevan) sampai dengan 4 (yaitu sangat mewakili atau sangat relevan).  

Rumus Aiken’s V:  

         (   )  

Keterangan:    = jumlah total 

        n= jumlah ahli 

        c= angka penilaian validatas yang tertinggi 

 

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 (Azwar, 2012:134) 

 

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. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kevalidan 

menggunakan kriteria  sebagai berikut: 
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Kriteria validitas isi menurut Koestoro & Basrowi (2006:244): 

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 

 

Berdasarkan hasil uji ahli (judgement experts) yang dilakukan oleh beberapa 

dosen Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lampung, koefisien 

validitas isi Aiken’s V dari 60 item pada instrumen angket adalah ada 

pada rentang 0,444 sampai dengan 0,778 berkaidah rencana cukup tinggi 

dan tinggi. Dengan demikian, koefisien validitas angket ini dapat memenuhi 

persyaratan sebagai instrumen yang valid dan dapat digunakan dalam 

penelitian ini. 

  

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen menunjukan tingkat kestabilan, konsistensi, keajegan, 

dan atau kehandalan instrumen untuk menggambarkan gejala seperti apa 

adanya. Secara konsep instrumen yang reliabel ialah instrumen yang apabila 

digunakan terhadap subjek yang sama, akan menunjukkan hasil yang sama, 

walaupun dilaksanakan dalam kondisi dan waktu yang berbeda (Darmadi, 

2014: 116). Jadi suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen 

tersebut digunakan untuk subjek yang sama, dalam waktu dan kondisi yang 

berbeda, tetap menunjukkan hasil yang sama.  

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen dan mengetahui tingkat reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus alpha 
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cronbach  menurut Arikunto (2006: 179) “rumus alpha digunakan hanya 

untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0”. Adapun 

alasan penggunaan rumus alpha karena jawaban pada kuesioner ini 

berbentuk skala yang jawabannya bukan 0 atau 1 melainkan 1 sampai 4. 

Sesuai hasil uji reliabilitas jumlah item yang dapat digunakan berjumlah 60 

item. Adapun rumus alpha yang digunakan adalah: 
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Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

ΣSt
2 

= Jumlah varian butir 

St
2 
 = Varian total

 

 

Indeks pengujian realibilitas alpha cronbach (a) menurut Guilford 

(Sugiyono, 2015: 258) adalah sebagai berikut: 

0,8 - 1,000 : sangat tinggi 

0,6 - 0,799 : tinggi 

0,4 - 0,599 : cukup tinggi 

0,2 - 0,399 : rendah 

0,00 –0,199 : sangat rendah 

 

Setelah dihitung dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 

16.0, diperoleh perhitungan reliabilitas seluruh instrumen menggunakan 

rumus koefisien alpha yaitu 0,898, maka berdasarkan kriteria reliabilitas 

menurut Guilford di atas dapat diketahui bahwa tingkat reliabilitas angket 

adalah sangat tinggi. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan 

hipotesis. Arikunto (2006) menyatakan bahwa penelitian eksperimen bertujuan 

untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan, yaitu mencoba sesuatu, lalu 

dicermati akibat dari perlakuan tersebut. Maka dari itu pendekatan yang efektif 

adalah hanya dengan membandingkan nilai-nilai pretest dan posttest. Hasil 

pretest dan posttest akan direkapitulasi untuk mengetahui tingkat kemantapan 

rencana pilihan jabatan siswa yang ditentukan dengan interval yang dibuat 

dengan rumus : 

                  
     

 
 

Keterangan : 

I  = Interval 

NT   = Nilai tertinggi 

NR  = Nilai terendah 

K  = Kriteria 

Tabel 3.3 kriteria kemandirian rencana pilihan karir 

Interval Kategori 

182-240 Tinggi 

121-181 Sedang 

60-120 Rendah 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik parametrik 

menggunakan uji Paired Sample t-test untuk melihat perbedaan kemantapan 

rencana pilihan jabatan siswa sebelum dan setelah mengikuti layanan 
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konseling kelompok menggunakan IEKAD. Karena analisis menggunakan 

statistik parametrik maka asumsi uji normalitas dan uji homogenitas harus 

terpenuhi. 

1. Uji Normalitas 

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris. 

Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel 

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum 

pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan 

pengujian normalitas data. Dan dalam penelitian ini untuk menguji 

normalitas data dengan bantuan software SPSS 16.0 dengan rumus uji 

normalitas Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusan pada uji 

normalitas adalah bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

data berdistribusi normal. 

a) Uji Normalitas Pretest 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapat hasil uji 

normalitas pretest  kelas eksperimen dengan taraf kepercayaan 5% 

(α 0,05) dan nilai signifikansi adalah 0,080, maka 0,080 > 0,05. Jadi 

diperoleh keputusan data pretest berdistribusi normal. 

b) Uji Normalitas Posttest 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapat hasil uji 

normalitas posttest  kelas eksperimen dengan taraf kepercayaan 5% 

(α 0,05) dan nilai signifikansi adalah 0,157, maka 0,157 > 0,05. Jadi 

diperoleh keputusan data posttest berdistribusi normal.  
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2. Uji Homogenitas 

Setelah dilakukan uji normalitas maka akan dilakukan juga uji 

homogenitas guna mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah 

sama atau tidak. Uji homogenitas merupakan syarat sebelum 

dilakukannya uji hipotesis menggunakan analisis paired sample t-test. 

Dan dalam penelitian ini untuk menguji homogenitas data dengan 

bantuan software SPSS 16.0. Dasar pengambilan keputusan pada uji 

homogenitas adalah bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka populasi memiliki varian sama atau homogen. Berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan didapat hasil uji homogenitas data kelas eksperimen 

dengan taraf kepercayaan 5% (α 0,05) dan nilai signifikansi adalah 0,990, 

maka 0,990 > 0,05. Jadi diperoleh keputusan bahwa populasi memiliki 

varian yang sama atau bersifat homogen. 

 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, akan diterima jika hasil pengujian membenarkan 

pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari 

pernyataannya. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan uji paired 

sample t-test menggunakan SPSS 16.0. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan didapat hasil nilai t hitung > t tabel (15.065>3,0) maka Ho 

ditolak. Artinya terdapat perbedaaan kemandirian rencana pilihan karir 

pada siswa setelah diberikan layanan koseling kelompok menggunakan 

IEKAD.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian di SMA Negeri 2 Menggala, maka dapat diambil 

kesimpulan hasil uji T test  menunjukkan bahwa skor pretest dan posttest yang 

diperoleh yaitu, T hitung = 15,065 dibandingkan dengan T tabel = 3,0 karena T hitung 

= 15,065 > T tabel = 3,0 maka, Ha ditolak dan Ho diterima.  Hal ini ditunjukkan dari 

kemandirian atau tidak percaya diri siswa dalam memilih rencana pilihan 

karirnya. Siswa telah mandiri memilih rencana pilihan karirnya setelah mengikuti 

kegiatan konseling kelompok menggunkan IEKAD. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kemandirian rencana pilihan karir siswa dapat ditingkatkan menggunakan 

IEKAD dalam layanan konseling kelompok pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 

Menggala tahun ajaran 2016/2017.  

 

B. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan di SMA 

Negeri 2 Menggala adalah : 

1. Kepada siswa 

Penggunaan IEKAD dalam konseling kelompok melibatkan diri siswa 

secara langsung untuk mengetahui ciri diri dan lingkungannya sehingga 

siswa benar-benar mengetahui potensi yang ada didalam dirinya. oleh 
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karena itu siswa harus memiliki kemauan dan keseriusan dari dalam diri 

untuk memahami dirinya dan harus mengisi IEKAD dengan sempurna 

sehingga didapat hasil yang benar-benar menggambarkan dirinya. 

 

2. Kepada guru bimbingan dan konseling 

Konseling kelompok menggunakan IEKAD merupakan salah satu 

layanan yang dapat digunakan untuk memantapkan rencana pilihan karir 

siswa, maka guru pembimbing hendaknya mengadakan kegiatan layanan 

konseling kelompok menggunakan IEKAD untuk membantu siswa  lebih 

mandiri memantapkan rencana pilihan karirnya. Dalam kegiatan 

konseling kelompok akan ada banyak pertanyaan dari para siswa. 

Terdapat siswa yang kebingungan dengan istilah yang terdapat pada 

IEKAD seperti istilah “juru steno”, “operator peralatan IBM”, dan 

“surviyor material”. Sehingga guru BK harus mempersiapkan diri 

dengan baik dan semaksimal mungkin untuk melakukan layanan 

konseling kelompok menggunakan IEKAD 
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