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ABSTRAK 

BIMBINGAN KARIER DALAM MENCIPTAKAN KREATIVITAS  

ANAK DI SMP YAYASAN PENDIDIKAN  

HARAPAN TEGINENENG (YPHT) 

Oleh 

Susilawati Anggraini 

Kreativitas merupakan bagian terpenting dalam diri peserta didik. 

Bimbingan karir di SMP memiliki peranan penting dalam membantu siswa 

mencapai standar kompetensi kemandirian dalam aspek perkembangan wawasan 

dan kesiapan karier. Yang mendasari diadakannya Bimbingan Karier di SMP 

Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) adalah banyaknya siswa yang 

masih kurang paham mengenai pengenalan dan pemahaman dirinya sendiri, 

mengambil keputusan dalam menentukan jurusan, mengenali minat dan bakat 

dirinya, serta Kebanyakan siswa beranggapan bahwa Bimbingan dan Konseling 

hanyalah Program dari Guru BK yang dipandang sebagai polisi sekolah. 

 

Bimbingan karier dalam menciptakan kreativitas Anak di SMP Yayasan 

Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) adalah bimbingan yang memberikan 

informasi mengenai pekerjaan dan pendidikan yang menyoroti perkembangan 

kepribadian untuk menciptakan kreatif anak agar dapat menghasilka produk yang 

baru dan dapat dinikmati keindahannya oleh diri sendiri dan orang lain. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan bimbingan karier 

dalam menciptakan kreativitas anak di SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT). Jenis penelitiannya penelitian lapangan (Field Research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Sedangkan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala dan 

situasi kelompok tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Siswa SMP 

Harapan yang berjumlah 196 siswa, dan 20 guru SMP Harapan. Jadi, jumlah 

populasi adalah 216 orang. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 2 Dewan 

Guru dan 10 siswa yang duduk di bangku kelas VIII dan berusia 13 tahun. Jadi, 

jumlah sampel 12 orang. Penulis menggunakan analisis kualitatif, dengan 

pendekatan berfikir induktif. 

 

Faktor hambatan yang menyebabkan siswa kesulitan dalam menerima 

bimbingan karier atau pemilihan karir antara lain: kurangnya sarana dan prasarana 

yang tersedia, pertemuannya yang cukup singkat, serta kurangnya kerjasama 

antara guru BK dan orang tua siswa.  

Kata Kunci: Bimbingan Karier, Kreativitas 



MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Demi masa.Sesungguhnya Manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran.”
1
 

 

                                                           
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. 

Pustaka Agung Harapan, 2002). h. 913 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, 

maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam 

skripsi. Skripsi penulis ini berjudul, “BIMBINGAN KARIER DALAM 

MENCIPTAKAN KREATIVITAS ANAK DI SMP YAYASAN PENDIDIKAN 

HARAPAN TEGINENENG (YPHT)”. Untuk menghindari kesalahpahaman 

dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya 

penegasan judul terhadap penulisan skripsi penulis. 

Bimbingan Karier adalah suatu proses bantuan, layanan dan pendekatan 

terhadap individu (siswa/remaja), agar individu yang bersangkutan dapat 

mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, merencanakan 

masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan 

dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut paling tepat dan 

sesuai dengan keadaan dirinya dan persyaratan-persyaratan dan tuntutan 

pekerjaan/karier yang dipilihnya.
1
  

Jadi, yang dimaksud bimbingan karier dalam skripsi ini adalah proses 

pemberian layanan kepada siswa agar siswa dapat mengenali dan memahami 

                                                           
1
 Sulistyarini dan Mohammad Jauhar, Dasar-Dasar Konseling, (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2014), h. 25 

1 



2 

 

minat, bakat, dan informasi pekerjaan sehingga siswa mampu merencanakan masa 

depannya sendiri. 

Menciptakan adalah menjadikan sesuatu yang baru.
2
 Seperti membuat 

suatu hasil kesenian contohnya mengarang lagu, dan memahat patung. 

Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru.
3
 

Wujudnya adalah tindakan manusia. Melalui proses kreatif yang berlangsung 

dalam benak orang lain atau sekelompok orang, produk- produk kreatif tercipta. 

Produk itu sendiri sangat beragam, mulai dari penemuan mekanis, proses kimia 

baru, solusi baru atau pernyataan baru mengenai sesuatu masalah dalam 

matematika dan ilmu pengetahuan; komposisi musik yang segar, puisi, cerita 

pendek atau novel pendek yang menggugah yang belum pernah ditulis 

sebelumnya; lukisan dengan sudut pandang yang baru; seni patung fotografi yang 

belum ada sebelumnya; sampai dengan terobosan dalam aturan hukum, agama, 

pandangan filsafat, atau pola perilaku baru. 

                                                           
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. 3, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 215. 
3
 Samsunuwiyati Mar’at, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 175. 
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Anak adalah manusia yang masih kecil, yang masih membutuhkan 

bimbingan, arahan, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya karena 

masih belum dewasa.
4
 

Berdasarkan dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa layanan 

terhadap individu (siswa) agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal 

dunia kerjanya, dengan baik sehingga anak mendapat arahan yang dapat 

mengekpresikan minat dan bakatnya untuk pembuatan sesuatu yang baru dan 

berbeda sebagai hasil kreasi yang dapat dinikmati dan dapat dirasakan manfaatnya 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Bimbingan karier adalah layanan yang memberikan informasi tentang 

pekerjaan dan pendidikan yang menyorori aspek perkembangan 

individu.  

2. Kreativitasa adalah hasil dari interaksi antara individu dan 

lingkungannya, Kreativitas anak dapat diwujudkan dan diaktualisasikan 

dengan baik jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik pula. 

3. Bimbingan karir di SMP memiliki peranan penting dalam membantu 

siswa mencapai standar kompetensi kemandirian dalam aspek 

perkembangan wawasan dan kesiapan karier. 

                                                           
4 Meity Taqdir Qodratillah dkk, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 

h. 20. 
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4. Memiliki relevansi dengan jurusan penulis yaitu BKI yang di dalamnya 

tidak terlepas dari bimbingan dan proses penyelesaian masalah/ solusi. 

Penelitian ini diharapkan selesai dalam waktu yang telah direncanakan, 

mengingat lokasi, sarana dan prasarana, dana, waktu dan tempat yang 

mudah di jangkau serta data-data yang dibutuhkan tersedia, baik 

bersifat teoritis maupun data-data yang ada di lapangan sehingga tidak 

menyulitkan untuk mengadakan penelitian. 

C. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia sekolah merupakan salah satu lembaga penyelenggara 

pendidikan secara formal. Di dalamnya berlangsung proses pendidikan sebagai 

usaha sadar dan berencana 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. 

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini sekolah menjadi tumpuan 

dan harapan orang tua dan masyarakat untuk masa depan siswa-siswinya, apalagi 

semua institut pendidikan di daerah adalah penentu bagi pengembangan sumber 

daya manusia, sebagai penentu keunggulan daerah didalam menjalankan 

pembangunan untuk berkompetensi secara regional maupun global. Maka, 

sekolah  menjadi institusi yang strategis bila dijalankan secara efektif, bermutu 
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tinggi, efesien, dan akuntabel dalam kerangka pendidikan nasional adalah 

berkembangnya kepribadian siswa kearah yang lebih baik. Dalam keseluruhan 

upaya pendidikan PBM (Proses Belajar Mengajar) merupakan aktivitas yang 

paling penting karena melalui proses itulah tujuan pendidikan akan dicapai dalam 

bentuk perubahan prilaku siswa.  

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Untuk menjadi manusia yang mampu mengembangkan potensinya, 

peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan kreativitasnya. Karena kreativitas 

merupakan bagian terpenting dalam diri peserta didik. Namun kreativitas tidak 

dimiliki oleh semua peserta didik.  

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, 

produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak 

dikenal pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif, atau sintesis pemikiran 

yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Ia mungkin mencakup pembentukan 

pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya 

dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup 

pembentukan korelasi baru. Ia harus mempunyai maksud dan tujuan yang 
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ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan 

lengkap. Ia mungkin dapat berbentuk produk seni, kesusasteraan, produk ilmiah, 

atau mungkin bersifat prosedural atau metodologis. 

Pada dasarnya, untuk mewujudkan kreativitas anak, anak perlu perlu 

dilatih dalam keterampilan tertentu sesuai dengan minat pribadinya dan diberi 

kesempatan untuk mengembangkan bakat atau talenta mereka. Pendidik terutama 

orang tua perlu menciptakan iklim yang merangsang pemikiran dan keterampilan 

kratif anak, serta menyediakan sarana dan prasarana. 

Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Bakat 

merupakan sesuatu yang perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai 

kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Diusia anak dan remaja minat 

dan bakat sangat penting, pada periode ini anak akan mencapai kematangan fisik. 

Dan diharapkan disertai kematangan emosi dan sosialnya. Peranan orang tua 

sangat penting dalam mendukung dan menentukan jalan hidup anak, maka orang 

tua mestinya bisa menjadi teman curhat dan konsultasi yang nyaman bagi anak. 

Anak yang berbakat mempunyai kebutuhan dan masalah khusus. Jika mendapat 

pembinaan yang tepat maka mereka secara utuh dan optimal dapat memberikan 

sumbangan yang luar biasa kepada anak. Setiap orang mempunyai bakat tertentu. 

Pada sebagian orang bakat ada kalanya nampak jelas, dan kadang kala ada 

sebagian bakat orang yang terpendam.  
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Dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan penyelenggaraan 

pendidikan pada umumnya, dan dalam hubungan saling pengaruh antara orang 

yang satu dengan yang lainnya, peristiwa bimbingan setiap kali dapat terjadi. 

Orang tua membimbing anak-anaknya, guru membimbing murid-muridnya, baik 

melalui kegiatan pengajaran maupun non pengajaran, para pemimpin 

membimbing warga yang dipimpinnya melalui berbagai kegiatan, misalnya 

berupa pidato, rapat, diskusi, dan intruksi.  

Permasalahan yang dialami para siswa di sekolah seringkali tidak dapat 

dihindari, meski dengan pengajaran yang baik sekalipun. Hal ini terlebih lagi 

disebabkan karena sumber-sumber permasalahan siswa banyak di luar sekolah. 

dalam kaitan itu, permasalahan siswa tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apabila 

misi sekolah adalah menyediakan pelayanan yang luas untuk secara efektif 

membantu siswa untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangannya dan mengatasi 

permasalahannya, maka segenap kegiatan dan kemudahan yang diselenggarakan 

sekolah perlu diarahkan ke sana. Disinilah dirasakan perlunya pelayanan 

bimbingan kegiatan pengajaran. Dalam tugas pelayanan yang luas, bimbingan di 

sekolah adalah pelayanan untuk semua murid yang mengacu pada keseluruhan 

perkembangan mereka, yang meliputi keempat dimensi kemanusiaannya dalam 

rangka mewujudkan manusia seutuhnya. 

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan memiliki fungsi untuk membantu 

peserta didik dalam usaha menciptakan tingkah laku dan sikap yang menuju 
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kedewasaan positif. Hal tersebut berarti pendidikan  akan berhasil apabila 

menghasilkan perubahan yang mengarah kepada pencapaian perkembangan yang 

optimal. Sekolah memiliki kewajiban untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh peserta didik dalam proses perkembangannya, khususnya masalah  yang 

berkaitan dengan pendidikan yang dapat difasilitasi melalui layanan bimbingan 

dan konseling.  

Hubungan antara pendidikan dengan bimbingan dan konseling sendiri 

tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan bimbingan yang baik merupakan salah satu 

faktor keberhasilan dari kegiatan pendidikan karena upaya untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang optimal adalah dengan adanya pelayanan bimbingan di sekolah. 

Saat ini kegiatan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia banyak  

dilaksanakan pada  setting pendidikan. 

Salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling adalah bimbingan 

karir. Bimbingan karier adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk 

merencanakan dan mengembangkan masa depan berkaitan dengan dunia 

pendidikan maupun dunia karier. Keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah 

yang berperan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam berbagai 

hal terutama dalam perencanaan karir dan masalah  kekeliruan jurusan atau 

program studi harus senantiasa mendapat perhatian yang serius agar dapat segera 

teratasi. Oleh karena itu, bimbingan karir menjadi salah satu bentuk layanan 

bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. 
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Siswa  SMP sedang mengalami masa-masa remaja yang paling optimal 

dalam perkembangan  kecerdasan  dan  fisik, sehingga metode bimbingan yang  

digunakan seharusnya lebih variatif agar dapat menarik perhatian siswa lebih baik.  

penyampaian  layanan  bimbingan  karir bagi peserta didik SMP yang sedang 

mengalami masa-masa remaja tentu harus diperhatikan. Kreativitas guru 

bimbingan dan konseling diperlukan dalam memberikan  variasi bentuk layanan 

bimbingan karir. 

Kenyataan  menunjukkan bahwa pelaksanaan  layanan bimbingan  karir 

dihadapkan pada   kesulitan  dan hambatan. Hambatan  dapat  muncul  dari  

berbagai   faktor, seperti fasilitas yang kurang  memadai dan kurangnya  dana 

untuk kegiatan  bimbingan  dan  konseling.  Bahkan terdapat  sekolah  yang  tidak 

memberikan jam masuk kelas kepada guru BK. Beberapa sekolah memang 

memberikan jam masuk kelas, namun guru BK lebih memilih melaksanakan 

bimbingan secara klasikal dengan metode ceramah. Metode ini biasa dilakukan 

dan kurang menarik minat siswa. 

Bimbingan Karier di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng 

(YPHT) dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang masih kurang paham 

mengenai pengenalan dan pemahaman dirinya sendiri, mengambil keputusan 

dalam menentukan jurusan, mengenali minat dan bakat dirinya, serta Kebanyakan 

siswa beranggapan bahwa Bimbingan dan Konseling hanyalah Program dari Guru 

BK yang dipandang sebagai polisi sekolah. Para siswa lebih banyak menganggap 

bahwa guru BK adalah sosok yang galak, suka mengatur, sehingga para siswa 
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memiliki persepsi negatif terhadap guru BK, karena kurang paham dan 

ketidaktahuan itulah yang merupakan salah satu penghambat dalam melaksanakan 

program. Namun sebenarnya, di dalam Bimbingan dan Konseling itu ada layanan 

Bimbingan Karier yang merupakan layanan proses bantuan, layanan dan 

pendekatan terhadap individu (siswa/remaja), agar individu yang bersangkutan 

dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, 

merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk 

menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut 

paling tepat dan sesuai dengan keadaan dirinya dan persyaratan-persyaratan dan 

tuntutan pekerjaan/karier yang dipilihnya. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah 

yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Karier dalam Menciptakan Kreativitas 

Anak di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT)? 

2. Faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan Bimbingan Karier 

dalam Menciptakan Kreativitas Anak di SMP Yayasan Pendidikan 

Harapan Tegineneng (YPHT)? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1 . Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  Pelaksanaan Bimbingan Karier dalam Menciptakan 

Kreativitas Anak di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng 

(YPHT).  

b. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat proses pelaksanaan 

Bimbingan Karier dalam Menciptakan Kreativitas Anak di SMP 

Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT).  

2 . Manfaat Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan mengenali bakat anak- anak SMP Yayasan   

Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) agar mereka tidak salah 

dalam mengekspresikan dan menyalurkan bakatnya. 

b. Bagi penulis, setelah melakukan penelitian mendapat ilmu 

pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya 

peningkatan kreatif melalui bimbingan karier dan bagi guru, dapat 

digunakan sebagai bahan dalam mengatasi masalah siswa yang kurang 

memiliki rasa percaya diri dalam mengekspresikan hasil karya 

kreatifnya. 
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F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk dapat mendukung 

kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenernya.
5
 

Penelitian ini meneliti objektif di lapangan tentang pelaksanaan 

bimbingan karier dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingna 

karier di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat 

dari sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala dan situasi kelompok 

tertentu atau untuk menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu 

suatu gejala dalam masyarakat.
6
 Dalam hal ini penulis hanya 

mengungkapkan sesuai dengan apa adanya, guna memberikan 

penjelasan dan jawaban terhadap pokok yang di teliti yaitu dapat 

mengetahui bimbingan karier dalam menciptakan kreativitas anak di 

                                                           
5
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

1981), h. 93. 
6
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

1981), h. 32. 
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SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan.  

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
7
 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa-siswi dan guru SMP Yayasan Pendidikan 

Harapan Tegineneng (YPHT). Siswa SMP Harapan yang berjumlah 

196 siswa, dan 20 guru SMP Harapan. Jadi, jumlah populasi adalah 

216 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
8
 Bila populasi besar dan penelitian 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka penelitian dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.  

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), Cet. 13, h. 80. 
8
 Ibid, h. 81 
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non 

random sampling, artinya tidak semua individu di dalam populasi 

diberikan hak yang sama untuk di jadikan anggota sample. Teknik non 

random sampling penulis adalah berjenis purposive sampling yaitu 

memilih sekelompok anggota sample yang mempunyai karakteristik 

yang sesuai dengan dengan karakteristik populasi yang terlebih dahulu 

telah diketahui. Karakteristik ini diperoleh  dari informasi yang dapat 

dipercaya kebenaranya. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini dengan kriteria diantaranya: 

1. Guru, dengan kriteria yang berkaitan dengan kebijakan dan 

Pengembangan Bimbingan Karier di SMP Yayasan Pendidikan 

Harapan Tegineneng. 

2. Siswa yang duduk di bangku kelas VIII, dengan kriteria umur 

13 tahun dari 196 siswa. Siswa yang berumur 13 tahun adalah 

siswa yang paling muda duduk di bangku kelas VIII. 

Berdasarkan kreteria diatas, maka peneliti mengambil sample yang 

terdiri dari : 

2 Dewan Guru, 1 guru BK dan 1guru Seni Budaya dan Keterampilan. 

10 siswa yang duduk di bangku kelas VIII dan berusia 13 tahun. 

Dari persyaratan yang ditunjukan oleh penulis, maka jumlah seluruh 

sampel adalah 12 orang. 
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3. Alat Pengumpul Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah teknik observasi (pengamatan), wawancara 

(interview) dan studi dokumentasi. Penulis menulisnya dalam sebuah 

buku catatan yang penulis siapkan, dan secara langsung  

mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan dan mencatat percakapan. 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.9Dalam 

observasi ini observer mengunakan teknik observasi partisipan karena 

observer ikut terlibat dan terjun langsung kelapangan dalam kegiatan 

observasi. 

Teknik observasi ini, digunakan untuk pengumpulan data dan 

informasi kombinasi dengan metode wawancara (interview) secara 

informan maupun formal.  Untuk menggambarkan secara umum 

situasi sosial dan apa yang sedang terjadi, kemudian melakukan 

catatan tertulis, merekam dan menganalisis data pertama, peneliti 

memfokuskan pengumpulan data secara observasi terfokus (focused 

observation) dan pada akhirnya dilakukan lebih banyak mengenai 

analisis melalui observasi secara berulang-ulang di lapangan. 

                                                           
9
 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 158. 
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 Hal yang terpenting dalam teknik observasi adalah proses 

pengamatan dan ingatan. Dalam proses mengingat observer bisa 

menggunakan alat bantu seperti catatan berkala yang dibuat oleh 

observer sendiri.   

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
10

  

Menurut Esterberg dalam Sugiono, mendefinisikan interview 

sebagai berikut.”a meeting of two persons to exchange information and 

idea through question and respons, resulting in communication and joint 

construction of meaning about a particular topic”. 
11

 

Susan Stainback dalam Sugiono mengemukakan bahwa 

“interviewing provide the researcher a means to gain a depper 

understanding of how the participant interpret a situation or phenomena 

than can be gained through observation alon”
12

. Jadi dengan wawancara, 

maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

                                                           
10

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 186. 
11

 Sugiono, Manajemen Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72. 
12

 Sugiono, Manajemen Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif dan Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013),  h. 318. 
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partisipan dalam menginterpretasi situasi dan fenomena yang terjadi, 

dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

Berdasarkan dari pendapat di atas, maka dapat penulis simpulkan 

bahwa wawancara (interview) adalah proses tanya jawab anatara penanya 

dan narasumber untuk bertukar pendapat mengenai satu hal. Wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, 

yaitu wawancara dilakukan secara bebas akan tetapi berpedoman pada 

kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Metode wawancara ini 

merupakan metode pendukung untuk data-data dan informasi tambahan 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebaginya. 

Dengan metode ini penulis mengolah data yang diperoleh dari 

daerah populasi yang kesimpulanya akan ditarik dari bersifat umum 

menuju kesifat yang khusus, dari sifat yang khusus menuju kesifat yang 

umum. 

4. Analisis Data  
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Setelah data terkumpul baik dilapangan atau pustaka, maka 

selanjutnya menganalisa data sesuai permasalahan. Metode analisis data 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berbentuk data, kalimat, skema dan gambar, 

sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif diangkakan.
13

 

Penelitian penulis ini menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif, yaitu prosedur penyelesaian masalah dengan memaparkan 

keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampil 

sebagaimana adanya.  Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk 

bilangan atau angka statistik, tetapi dalam bentuk kualitatif yang 

dinyatakan dalam kata-kata.  Penulis segera melakukan analisis isi dengan 

memberikan pemaparan yang diteliti dalam bentuk uraian. 

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, 

dengan pendekatan berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara 

berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang khusus 

yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang 

bersifat umum. Maksud penulis adalah menghubungkan data-data yang 

ada di perpustakaan dan disesuaikan dengan praktek dilapangan, 

kemudian menarik kesimpulan secara umum. Dalam hal ini mengadakan 

                                                           
13

 Sugiyono, Op. Cit, h. 64 
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penelitian harus mengenarilasikan hal-hal penyelidikan seluas-luasnya, 

tetapi disamping itu harus membatasi sehingga kesimpulan yang 

diperoleh benar-benar berlaku dan dapat digunakan. 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Khanifatur Rohmah, Layanan Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan 

Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa 

SMA Negeri 1 Depok Sleman D.I Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015. Skripsi ini berisi tentang layanan bimbingan karier 

yang diberikan oleh guru BK kepada para siswa di SMA Negeri 1 

Depok Sleman D. I Yogyakarta. Dengan adanya Layanan bimbingan 

karier ini, siswa di SMA Negeri 1 Depok, Sleman,  D. I Yogyakarta 

bisa lebih termotivasi dan menjadi lebih semangat untuk melanjutkan 

ke perguruan tinggi.
14

 

2. Akhsanul Bashari, Hubungan Bimbingan Karir Dan Kematangan 

Kejuruan Dengan Motivasi Bekerja Pada Siswa Program Keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Di Kulon Progo, Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2012. Skripsi ini berisi tentang Hubungan 

Bimbingan Karir Dan Kematangan Kejuruan Dengan Motivasi 

Bekerja Pada Siswa Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

                                                           
14

 Khanifatur Rohmah, Layanan Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan Motivasi 

Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa SMA Negeri 1 Depok Sleman D.I 

Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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SMK Di Kulon Progo. Dengan adanya layanan bimbingan karier ini, 

siswa SMK di Kulon Progo, semakin memantapkan para siswa dalam 

menentukan jurusan yang dipilih agar nantinya mereka tidak salah 

dalam mengenali keahlian yang dimilikinya.
15

 

3. Aisyah Khumairo, Bimbingan Karir Dalam Menumbuhkan Perilaku 

Kewirausahaan Santri Di Pondok Pesantren Entrepreneur Ad-Dhuha 

Bantul Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Skripsi ini 

berisi tentang bimbingan karier yang menumbuhkan semangat 

kewirausahaan para santri di Pondok Pesantren Ad-Dhuha Bantul 

Yogyakarta. Dengan adanya bimbingan karier ini, para santri di 

Pondok Pesantren Ad-Dhuha semangat kewirausahaan semakin 

bangkit dan tumbuh dengan baik.
16

 

Berdasarkan dari ketiga judul skripsi di atas, maka terdapat perbedaan 

dengan judul yang ditulis oleh penulis yaitu penulis terfokus pada Bimbingan 

Karier Dalam Menciptakan Kreativitas Anak Di SMP Yayasan Pendidikan 

Harapan Tegineneng (YPHT) serta berlokasi di Desa Rulung Helok Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan.  

                                                           
15

 Akhsanul Bashari, Hubungan Bimbingan Karir Dan Kematangan Kejuruan Dengan 

Motivasi Bekerja Pada Siswa Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Di Kulon 

Progo, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
16

 Aisyah Khumairo, Bimbingan Karir Dalam Menumbuhkan Perilaku Kewirausahaan Santri 

Di Pondok Pesantren Entrepreneur Ad-Dhuha Bantul Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015. 
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BAB II 

BIMBINGAN KARIER DALAM MENCIPTAKAN  

KREATIVITAS ANAK  

A. Bimbingan Karier 

1. Pengertian Bimbingan Karier 

Menurut Winkel dalam Tohirin Bimbingan Karier merupakan bantuan 

dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan 

pekerjaan atau jabatan (profesi) tertentu serta membekali diri supaya siap 

memangku jabatan tersebut dan dalam  menyesuaikan diri dengan berbagai 

tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki.
1
 

Menurut Herr dalam Sulistyarini dan Mohammad Jauhar, bimbingan karier 

adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, 

teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan 

berbat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam 

pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta menegmbangkan keterampilan-

keterampilan dalam mengembil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat 

menciptakan dan mengelola perkembangan kariernya.
2
 

 

Bimbingan karier adalah informasi tentang pekerjaan dan pendidikan 

yang labih menyoroti aspek perkembangan kepribadian.
3
 Dalam pendekatan ini 

menyatakan kalau seseorang semestinya memiliki pengalaman dan pemahaman 

tertentu di setiap pertumbuhan yanga akan menyediakan fondasi tepat untuk 

perencanaan karier dan pengambilan kepitusan selanjutnya. 

                                                           
1
 Tohirin, Bimbinsgan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integritas), 

Ed. I, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 133. 
2
 Sulistyarini dan Mohammad Jauhar, Dasar-Dasar Konseling, (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2014), h. 126. 
3
 Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell, Bimbingan dan Konseling, terjemahan 

Yudi Santoso,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 53 
22 
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Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat mengambil 

simpulan bimbingan karier adalah suatu upaya bantuan terhadap peserta didik 

agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, 

mengembangkan masa depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang 

diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan 

bertanggung jawab. 

2. Tujuan Bimbingan Karier 

Tujuan pelayanan bimbingan karier di sekolah dan madrasah adalah: 

Agar siswa memperoleh informasi tentang karier atau jabatan atau profesi 

tertentu, agar siswa memperoleh pemahaman tentang karier atau pekerjaaan atau 

profesi tertentu secara benar, agar siswa mampu merencanakan dan membuat 

pilihan-pilihan karier tertentu kelak setelah selesai dari pendidikan, agar siswa 

mampu menyesuaikan diri dengan karier yang dipilihnya kelak, dan agar siswa 

mampu mengembangkan karier setelah selesai dari pendidikannya.
4
 

Selain tujuan di atas, bimbingan karier di sekolah dan madrasah juga 

bertujuan untuk:
5
 

a. Agar siswa memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat, dan 

kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan. 

                                                           
4
 Tohirin, Op. Cit. h. 135 

5
 Sulistyarini dan Mohammad Jauhar, Op. Cit. h.69 
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b. Agar siswa mengenal berbagai jenis jabatan yang terbuka baginya 

dan sekaligus bermakna serta memuaskan, dan menghayati nilai-

nilai yang dianut oleh masyarakat yang berorientasi pada karier,  

c. Agar siswa mampu membuat keputusan-keputusan rasional 

sehubungan dengan tujuan-tujuan yang ingin diperjuangkan dalam 

bidang karier tertentu, 

d.  Agar siswa melaksanakan keputusan-keputusan tersebut dalam 

bentuk mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam karier 

serta sikap-sikap yang dituntut dalam berkarier. 

e. Agar siswa memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan 

bermartabat. 

Berdasarkan dari beberapa tujuan bimbingan karier di atas, penulis 

mengambil simpulan bahwa tujuan bimbingan karier di sekolah adalah agar siswa 

memperoleh informasi tentang ekerjaan dan pendidikan agar memahami tentang 

pekerjaan atau profesi dengan benar sehingga mampu membuat keputusan-

keputusan rasional sehubungan dengan tujuan-tujuan yang ingin diperjuangkan 

dalam bidang karier tertentu.  

3. Bentuk-Bentuk Layanan Bimbingan Karier 

Jenis layanan bimbingan karier yang bisa diberikan kepada siswa di 

sekolah dan madrasah antara lain: 
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a. Layanan informasi tentang diri sendiri yang mencakup: kemampuan 

intelektual; bakat khusus dibidang akademik; minat-minat umum dan 

khusus; hasil belajar dalam berbagai bidang studi; sifat-sifat 

kepribadian yang ada relevansinya dengan karir seperti potensi 

kepemimpinan, kerajinan, kejujuran, keterbukaan, dan lain 

sebagainya; nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masa depan; 

keterampilan-keterampilan khusus yang dimiliki siswa; kesehatan 

fisik dan mental; dan kematangan vokasional. 

b. Layanan informasi tentang lingkungan hidup yang relevan bagi 

perencanaan karier yang mencakup: informasi pendidikan 

(educational information); informasi jabatan (vocational 

information); informasi karier (career information). 

c. Layanan penempatan, yakni usaha-usaha membantu siswa 

merencanakan masa depannya selama masih dibangku sekolah atau 

madrasah sesudah tamat, dalam mengambil program studi tertentu 

sebagai studi lanjutan atau langsung bekerja. Tujuan layanan ini 

adalah agar siswa menempatkan diri dalam program studi akademik 

dan lingkup kegiatan nonakademik, yang menunjang 

perkembangannya dan semakin merealisasikan rencana masa 

depannya, atau melibatkan diri dalam lingkup suatu jabatan yang 

diharapkan cocok baginya dan memberikan keputusan kepadanya. 

Layanan penempatan mencakup: perencanaan masa depan; 
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pengambilan keputusan; penyaluran kesalah satu jalur studi akademik, 

program kegiatan ekstrakulikuler, program persiapan prajabatan; 

pemantapan dan reorientasi apabila diperluka; pengumpulan data 

dalam rangka penelitian terhadap mereka yang sudah tamat sekolah. 

d. Orientasi. Layanan orientasi untuk pengembangan bidang karier 

mencakup: suasana; lembaga; dan objek karier (kerja) seperti kantor, 

bengkel, pabrik, pengoprasionalan perangkat kerja tertentu, dan lain 

sebagainya. 

4. Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Karier 

Faktor-faktor yang menghambat siswa dalam memanfaatkan layanan BK 

disekolah termasuk layanan informasi karier kebanyakan terjadi karena kekeliruan 

pemahaman. Kekeliruan pemahaman ini tidak hanya terjadi di kalangan orang-

orang yang berada di luar Bimbingan dan Konseling, tetapi juga banyak 

ditemukan di kalangan orang-orang yang terlibat langsung dengan bimbingan dan 

konseling.  

Menurut Prayitno, ada 15 kekeliruan dan telah mengidentifikasi  

pemahaman siswa dalam melihat bimbingan dan konseling, baik dalam tataran 

konsep maupun praktiknya.
6
 Kesalahpahaman yang sering dijumpai di lapangan 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Bimbingan Dan Konseling Disamakan Saja Dengan Atau 

Dipisahkan Sama Sekali Dari Pendidikan. 

b. Konselor Disekolah Dianggap Sebagai Polisi Sekolah. 

c. Bimbingan dan Konseling Dianggap Semata-Mata Sebagai Proses 

Pemberian Nasehat. 

                                                           
6
 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling, Cet. 3 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 121-129 
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d. Bimbingan dan Konseling Dibatasi pada Hanya Menangani 

Masalah yang Bersifat Insidental. 

e. Bimbingan dan Konseling Dibatasi Hanya Untuk Klien-Klien 

Tertentu. 

f. Bimbingan dan Konseling Melayani “Orang Sakit” dan/ atau 

“Kurang Normal”. 

g. Bimbingan dan Konseling Bekerja Sendiri. 

h. Konselor Harus Aktif, sedangkan Pihak Lain Pasif. 

i. Menganggap Pekerjaan Bimbingan dan Konseling Dapat 

Dilakukan Oleh Siapa Saja. 

j. Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berpusat Pada Keluhan 

Pertama. 

k. Menyamakan Pekerjaan Bimbingan dan Konseling dengan 

Pekerjaan Dokter atau Psikiater. 

l. Menganggap Hasil Pekerjaan Bimbingan dan Konseling Harus 

Segera Dilihat. 

m. Menyamaratakan Cara Pemecahan Masalah Bagi Semua Klien. 

n. Memusatkan Usaha Bimbingan dan Konseling Hanya Pada 

Penggunaan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling (Misalnya  

o. Bimbingan dan Konseling Dibatasi pada Hanya Menangani 

Masalah-Masalah yang Ringan Saja. 

 

 

Menurut W. S Winkell Faktor Penghambat Program Layanan BK 

Informasi Karier, sebagai berikut :
7
 

1. Kurang adanya kerjasama kepala sekolah, guru bidang studi dan     

konselor. 

2. Minimnya sarana dan prasarana sekolah dalam mendukung kinerja 

guru BK. 

3.  Kurang nya minat siswa dalam memanfaatkan layanan BK. 

4. Frekuensi pertemuan yang  jarang dilakukan karena tidak adanya 

pertemuan yang terjadwal dan berkala sehingga tukar menukar 

informasi hanya dilakukan seperlunya. 

5. Waktu yang tersedia sangat terbatas. 

6. Kurang mendapat dukungan sumber daya manusia atau tenaga ahli 

yang professional. 

7. Kurang kerjasama dengan orang tua siswa. 

 

                                                           
7
http://bimbingansaya.blogspot.co.id/2011/07/faktor-faktor-yang-menghambat-

siswa.html, diunduh pada tanggal. 17 Mei 2017 pukul 19.51 WIB. 
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Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, penulis mengambil simpulan 

bahwa faktor yang menghambat program layanan BK informasi karier adalah 

kekeliruan pemhaman mengenai bimbingan dan konseling yang dianggap hanya 

untuk siswa yang bermasalah saja, kurangnya sarana dan prasarana dalam 

mendukung guru BK, menganggap bimbingan karier tidak diperlukan dalam 

layanan BK karena bimbingan ini dapat dilakuakn oleh siapa saja. 

5. Pelaksanaan Bimbingan Karier 

Menurut Prayitno, pelaksanaan bimbingan karier yang diberikan di 

sekolah dapat dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:
8
 

a. Ceramah dan narasumber. 

b. Diskusi kelompok. 

c. Pengajaran unit. 

d. Karyawisata karier. 

e. Sosiodrama. 

f. Hari karier. 

Pelaksanaan program bimbingan karier di sekolah meliputi beberapa 

aspek, seperti: 

1. Layanan informasi kepada siswa di sekolah, dengan mengacu 

kepada kebutuhan individu siswa diantaranya menyediakan 

berbagai macam sumber informasi pekerjaan, jabatan atau karier 

misalnya buku klasifikasi jabatan Indonesia, buku penuntun 

jabatan, jurnal jabatan, dan lowongan tenaga kerja; menyediakan 

papan media pengumuman bimbingan untuk memberikan informasi 

tentang berbagai sumber informasi jabatan atau pekerjaan; dan 

                                                           
8
 Prayitno dan Erman Amti, Op. Cit. h. 269 
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menyediakan sumber informasi jabatan berupa rekaman suara, 

film, video, slide untuk memberikan gambaran tentang proses 

memasuki pekerjaan. 

2. Pengaturan jadwal kegiatan pelaksanaan tugas siswa sehingga 

siswa di sekolah tetap dapat melakukan tugas-tugas intrakulikuler, 

kokurikuler, disamping melaksanakan tugas-tugas dalam 

melaksanakan bimbingan karier. 

3. Ceramah dari narasumber atau tokoh-tokoh berkarier berupa 

layanan informasi tentang pengalaman, usaha, hambatan, 

keberhasilan dari tokoh-tokoh berkarier. 

4. Kunjungan pengumpulan informasi berupa kegiatan mendapatkan 

berbagai keterangan yang bersangkut paut dengan kehidupan dan 

dunia kerja dari instansi atau perusahaan yang dikunjungi. 

5. Mengumpulkan informasi jabatan pekerjaan dan aspek jabatan, 

misalnya nama jabatan, tugas-tugas pokoknya, persyaratan 

pendidikan dan latihan, kondisi lingkungan dan pekerjaan, 

persyaratan kualitatif, kesempatan promosi,prospek pekerjaan, 

tempat lokasi pekerjaan, jenis jabatan/ pekerjaan serta suka 

dukanya, dan aspek lainnya. 

6. Membuat peta dunia kerja yaitu seperangkat kegiatan untuk 

mengenal berbagai macam pekerjaan, jabatan, atau karier yang 
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terdapat di lingkungan sekitarnya dan menyusunnya secara 

sistematis sehingga mudah dipahami. 

7. Konsultasi dan konseling karier yaitu proses pemberian bantuan 

kepada siswa secara individual agar dapat memilih kariernya secara 

tepat, dilaksanakan melalui pendekatan individual dalam rangka 

interview konseling. Konseling karier ini merupakan pengkhususan 

kegiatan konselingdalam masalah pekerjaan, jabatan atau karier.
9
 

Cara pelaksanaan bimbingan karier disekolah dapat ditempuh melalui 

dua pendekatan yakni: pendekatan individual yaitu dengan penyuluhan karier dan 

pendekatan kelompok dengan kegiatan paket belajar, pengajaran unit, papan 

buletin, hari karier, dan karya wisata karier. 

6. Tahapan-tahapan Bimbingan Karier 

Proses dalam bimbingan karier memiliki tahapan sebagai berikut: 

a. Phase forming (fase pembentukan rasa kekelompokkan) 

b. Phase storming (fase pancaroba) 

c. Phase norming (fase pembentukan norma) 

d. Phase performing (fase berprestasi) 

e. Phase adjouring (fase pengakhiran).
10

 

 

                                                           
9
 Sulistyarini dan  Mohammad Jauhar, Implementasi Bimbingan dan Konseling Di 

Sekolah, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014). 
10

 Sitti Hartinah, Konsep Dasar Bimbingan Kelompok, (Bandung: Refika Aditama, 

2009), h. 36. 
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a. Phase forming (Tahap Pembentukan Rasa Kekelompokkan) 

Pada tahap ini, setiap individu dalam melakukan berbagai kegiatan 

terhadap siswa yang lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang 

dikehendaki sekaligus mencoba perilakutertentu untuk mendapatkan 

reaksi dari lainnya. Bersamaan dengan tampilnya perilaku individu 

yang berbeda tersebut, secara perlahan-lahan siswa mulai menciptakan 

hubungan antar sesama siswa. Pada tahap pertama inilah, secara 

berangsur-angsur mulai diletakkan pola dasar perilaku siswa, baik 

yang berkaitan dengan tugas-tugas siswa maupun yang berkaitan 

dengan hubungan antarpribadi siswa-siswa. 

b. Phase storming (Tahap Pancaroba) 

Pada fase kedua ini, upaya memperjelas tujuan para siswa mulai 

nampak, partisipasi siswa meningkat. Sadar atau tidak, pada tahap ini 

siswa mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahan masing-masing 

melalui proses interaksi yang intensif. 

c. Phase norming (Tahap Pembentukan Norma) 

Dalam tahap ini, anggota kelompok mulai melihat karakteristik 

kepribadian masing-masing secara lebih mendalam, sehingga lebih 

memahami terjadi perbedaan dan konflik. Siswa mulai merasakan 

perlunya kesatuan pendapat mengenai perilaku yang boleh dan tidak 

boleh ditampilkan dalam kegiatan belajar bimbingan karier agar 

berjalan secara efektif dan efisien dalam menerima materi. 
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d. Phase performing (Tahap Berprestasi) 

Siswa sudah dibekali dengan suasana hubungan belajar yang baik 

antar siswa yang satu dengan yang lainnya sehingga tujuan, peran, dan 

tugas berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu manfaat untuk diri 

sendiri maupun orang lain. 

e. Phase adjouring (Tahap Pengakhiran) 

Pada tahap ini, semua siswa sudah memiliki pemahaman tentang 

materi-materi dalam bimbingan karier sehingga para siswa sudah 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Kemudian 

bimbingan karier ditutup dan dilanjutkan dipertemuan selanjutnya 

dengan materi yang berbeda. 

B. Kreativitas 

1. Konsep Dasar Kreativitas 

Kreativitas adalah ide baru yang imajinatif. Ide baru merupakan sebuah 

konsep yang majemuk dan multidimensional. Ide baru yang tepat akan membantu 

seseorang mengungkapkan ekspresi dan ide-ide yang ingin disampaikannya, baik 

lisan maupun tulisan. Selain itu, ide baru itu harus pula sesuai dengan situasi dan 

tempat penggunaan ide-ide baru itu. Untuk memudahkan memahami tentang 

kreativitas, di bawah ini akan disajikan tentang pengertian kreativitas dan ciri-ciri 

anak kretif. 
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a. Kreativitas dan Aktualisasi Diri 

Menurut Drevdahl dalam Elizabeth B. Hurlock Kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan 

apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebalumnya tidak dikenal pembuatnya. 

Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasil-

hasilnya bukan hanya perangkuman. Ia mungkin mencakup poal baru dan 

gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan 

pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan mungkin menghasilkan 

korelasi baru. Ia harus mempunyai maksud atau tujuan yang ditentukan,  

bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap. 

Ia mungkuin dapat berbentuk produk seni, kesusasteraan, produk ilmiah, atau 

mungkin bersifat prosedural atau metodologis.
11

 

Menurut Psikolog Humanistic seperti Abraham Maslow dan Carl 

Rogers dalam Utami Munandar, aktualisasi diri ialah apabila seseorang 

menggunakan semua bakat dan talentanya untuk menjadi apa yang ia mampu 

menjadi- mengaktualisasikan atau mewujudkan potensinya. Pribadi yang 

dapat mengaktualisasikan dirinya adalah seseorang yang sehat mental, dapat 

menerima dirinya, selalu tumbuh, berfungsi sepenuhnya, berpikiran 

demokratis, dan sebagainya. Menurut Maslow aktualisasi diri merupakan 

karakteristik yang fundamental, suatu potensialitas yang ada pada semua 

manusia saat dilahirkan, akan tetapi yang sering hilang, terhambat atau 

terpendam dalam proses pembudayaan. Rogers menekankan bahwa sumber 

dari kretivitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, 

mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, 

kecenderungan untuk mengekpresikan dan mengaktifkan semua kemampuan 

organisme. Menurut psikolog humanistik  Clark Moustakis dalam Utami 

Munandar kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan 

dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain.
12

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat mengambil 

simpulan Kreativitas adalah proses konstruksi mengekspresikan dan menuangkan 

ide yang orisinil (asli), bermanfaat, variatif (bernilai seni) dan inovatif 

(berbeda/lebih baik) yang diciptakan atau dihasilkan seseorang sebagai wujud 

                                                           
11

 Elizabeth B. Hurlock, Child Development, jilid 2, Ed 6, terjemahan  Meitasari 

Tjandrasa,  (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 4. 
12

 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, Cet. 3,  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009), h. 18. 
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karya nyata yang bernilai seni dan berharga baik untuk diri sendiri ataupun orang 

lain yang menikmatinya. 

Perhatian para psikolog dan kalangan dunia pendidikan terhadap 

kreativitas sebagai salah satu salah aspek dari fungsi kognitif yang berperan dalam 

prestasi anak di sekolah bermula dari pidato J. P Guilford tahun 1950. Guilford 

dalam Samsunuwiyati Mar‟at melalui konsepnya yang dikenal dengan “struktur 

intelektual”, menyebutkan adanya dua kemampuan berpikir, yaitu berpikir 

konvergen (coevergent thinkhing) atau penalaran logis menunjuk pada pemikiran 

yang menghasilkan satu jawaban dan mencirikan jenis pemikiran berdasarkan 

jenis tes intelegensi kecerdasan. Sedangkan kemampuan berpikir divergen 

(divergent thinkhing) merujuk pada pemikiran yang menghasilkan bantak jawaban 

atas pertanyaan yang sama dn lebih merupakan indikator dari kreativitas.
13

 

Berpikir divergen merupakan aktivitas mental yang asli, murni dan baru, yang 

berbeda dari pola pikir sehari-hari dan menghasilkan lebih dari satu pemecahan 

masalah. 

Unsur karakteristik kreativitas
14

, adalah: 

1. Kreativitas merupakan proses, bukan hasil. 

2. Proses itu mempunyai tujuan, yang mendatangkan keuntungan bagi orang 

itu sendiri atau kelompok sosialnya. 

                                                           
13

 Samsunuwiyati Mar‟at, Op. Cit. 
14

 Elizabeth B. Hurlock, Op. Cit,  h. 5. 
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3. Kreativitas mengarah ke penciptaan sesuatu yang baru, berbrda dan 

karenanya unik bagi orang itu, baik itu berbentuk lisan atau tulisan, 

maupun konkret atau abstrak. 

4. Kreativitas timbul dari pemikiran divergen, sedangkan konformitas dan 

pemecahan masalah sehari-hari timbul dari pemikiran konvergen. 

5. Kreativitas merupakan suatu cara berpikir, tidak sinonim dengan 

kecerdasan, yang mencakup kemampuan mental selain berpikir. 

6. Kemampuan untuk mencipta bergantung pada perolehan pengetahuan 

yang diterima. 

7. Kreativitas merupakan bentutuk imajinasi yang dikendalikan yang 

menjurus ke arah beberapa prestasi, misalnya melukis, membangun 

dengan balok, atau melamun. 

Ciri- ciri kepribadian kreatif berdasarkan penelitian Utami Munandar dalam 

Samsunuwiyati Mar‟at
15

, yaitu: 

1. memiliki daya imajinasi yang kuat. 

2. Mempunyai inisiatif. 

3. Mempunyai minat yang luas. 

4. Mempunyai kebebasab dalam berpikir. 

5. Bersifat ingin tahu. 

6. Selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. 

7. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat. 

                                                           
15

 Samsunuwiyati  Mar‟at, Op. Cit, h. 177. 



36 

 

8. Penuh semangat. 

9. Berani mengambil risiko. 

10. Berani mengemukakan pendapat dan memiliki keyakinan.  

b. Konsep Kreativitas dengan Pendekatan Empat P 

1. Pribadi 

Kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara tiga atribut 

psikologis yaitu intelegensi, gaya kognitif, dan kepribadian/ motivasi. 

Intelegensi meliputi kemampuan verbal, pemikiran lancar, pengetahuan, 

perencanaan, perumusan masalah, penyusunan strategi, representasi 

mental, keterampilan pengambilan keputusan, dan keseimbangan serta 

integrasi intelektual secara umum. Gaya kognitif atau intelektual dari 

pribadi yang kreatif menunjukkan kelonggaran dari keterikatan pada 

konvensi menciptakan aturan sendiri, melakukan hal-hal dengan 

caranya sendiri, menyukai masalah yang tidak terlalu terstruktur, 

senang menulis, merancang, lebih tertarik pada jabatan yang kreatif, 

seperti pengarang, santis, artis, atau arsitek. Dimensi kepribadian/ 

motivasi meliputi memiliki ciri-ciri seperti fleksibelitas, toleransi 

terhadap kedwiartian, dorongan untuk berprestasi dan mendapat 

pengakuan, keuletan dalam menghadapi rintangan, dan pengambilan 

resiko yang moderat. 
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2. Proses 

Langkah- langkah kreativitas meliputi seluruh proses kreatif dan 

ilmiah mulai dari menemukan masalah samapai dengan menyampaikan 

hasil. 

3. Produk  

Produk kreatif ialah produk itu harus nyata (observable), produk 

itu harus baru, produk itu adalah hasil dari kualitas unik individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

4. Press 

Press atau dorongan baik dorongan internal (dari diri sendiri 

berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara 

kreatif) maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial maupun 

psikologis. 

2. Ciri-Ciri Anak Kreatif 

Seseorang yang kreatif adalah orang yang memiliki cirri-ciri kepribadian 

tertentu seperti: mandiri, bertanggung jawab, bekerja keras, motivasi tinggi, 

optimis, punya rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, terbuka, memiliki 

toleransi, kaya akan pemikiran,dan lain-lain. 

Ciri-ciri afektif  lainya yang sangat esensial dalam menentukan prestasi 

kreatif seseorang adalah: 

a. Rasa ingin tahu 
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b. Tertarik terhadap tugas-tugas majemuk yang dirasakan sebagai 

tantangan. 

c. Berani mengambil resiko untuk membuat kesalahan atau untuk dikritik 

oleh orang lain. 

d. Tidak mudah putus asa. 

e. Menghargai keindahan. 

f. Mempunyai rasa humor. 

g. Ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. 

h. Dapat menghargai baik diri sendiri maupun orang lain. 

Utami Munandar dalam Samsunuwiyati Mar‟at, menyarankan beberapa 

falsafah mengajar yang perlu dikembangkan guru dalam mendorong kreativitas 

peserta didiknya, yaitu:
16

 

1. Belajar adalah sangat penting dan sangat menyenangkan. 

2. Anak patut dihargaidan disayangi sebagai pribadi yang unik. 

3. Anak hendaknya menjadi pelajar yang aktif. Mereka perlu didorong untuk 

membawa pengalaman, gagasan, minat dan bahan mereka ke kelas. 

Mereka di mungkinkan untuk membicarakan bersama gurumengenai 

tujuan belajar setiap hari, dan perlu diberi otonomi dalam menentukan 

bagaimana mencapainya. 

                                                           
16

 Ibid, 178. 
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4. Anak perlu merasa nyaman dan dirangsang di dalam kelas, tanpa adanya 

ketegangan dan tekanan. 

5. Anak harus mempunyai rasa memiliki dan kebangsaan di dalam kelas. 

Mereka perlu dilibatkan dalam merancang kegiatan belajar dan 

diperbolehkan membawa bahan-bahan dari rumah. 

6. Guru hendaknya berperan sebagai narasumber, bukan polisi atau dewa. 

Anak harus menghormati guru, tetapi merasa aman dan nyaman bersama 

guru. 

7. Anak perlu merasa bebas untuk mendiskusikan masalah secara terbuka, 

baik dengan guru maupun dengan teman sebaya. Ruang kelas adalah milik 

mereka, dan mereka berbagi tanggung jawab dalam mengaturnya. 

8. Kerja sama selalu lebih daripada kompetisi. 

9. Pengalaman belajar hendaknyadengan pengalaman dari dunia nyata. 

3. Ciri-Ciri Kreativitas Alamiah  

Kreativitas alamiah merupakan kreatif yang berasal dari dirinya sendiri, 

bukan karena pengaruh lingkungan. Ciri ini dimiliki oleh setiap anak. Tugas orang 

tua adalah mengembangkan potensi ini. Ciri kreativitas alamiah tersebut antara 

lain:
17

 

a. Imajinatif.   

b. Senang menjajaki lingkungannya.   

c. Banyak mengajukan pertanyaan. 

                                                           
17

 http://www.AnakJenius.com, (E-book), diunduh pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 20:31 WIB. 

http://www.anakjenius.com/
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d.  Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat.   

e. Suka melakukan eksperimen.   

f. Terbuka  untuk rangsangan-rangsangan baru.   

g. Berminat untuk melakukan macam-macam  hal.   

h. Tidak pernah merasa bosan. 

C. Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak dalam bahasa Inggris di sebut child. Dalam kamus lengkap bahasa 

Psikologi child ( anak, kanak-kanak) adalah seorang anak yang belum mencapai 

tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya, istilah tersebut bisa 

seorang individu antara kelahiran dan masa pubertas atau seorang individu 

diantara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas.
18

 

Anak adalah manusia yang masih kecil, yang masih membutuhkan 

bimbingan, arahan, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya karena 

masih belum dewasa.
19

 Jadi, anak adalah amanah yang harus terus dijaga dan 

selalu dibimbing oleh orang tua agar menjadi pribadi yang baik sesuai dengan 

syariat Islam. 

                                                           
18

 James.P Chalpin, Kamus Lengkap Psikologi, terjemahan Kartini Kartono , (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h. 83. 
19

 Meity Taqdir Qodratillah dkk, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 

h. 20. 



41 

 

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT.yang memiliki harkat 

dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya dalam pandangan Islam, 

anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah SWT.kepada orang tuanya, oleh 

karena itu, orang tua harus menjaga, memelihara, dan menyampaikan amanah itu 

kepada yang berhak menerimanya.
20

 Karena pada hakekatnya manusia adalah 

milik Allah SWT. Orang tua harus mengantarkan anak melalui bimbingan, 

pengarahan, dan pendidikan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dilihat dari 

hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, tanggung jawab 

pendidikan itu  tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Dengan kata lain, 

tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh para pendidik selain orang tua 

adalah pelimpahan tanggung jawab dari orang tua karena satu atau lain hal tidak 

mungkin melaksanakan pendidikan anaknya secara sempurna. 

Berdasarkan beberapa pendapat di  atas, penulis mengambil simpulan 

bahwa anak adalah anak yang masih belum mencapai sampai tingkat dewasa dan 

masih kecil, sehingga masih membutuhkan bimbingan, arahan, perhatian, dan 

kasih sayang dari kedua orang tuanya karena masih belum dewasa. 

Havighurst dalam  A. Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin menyusun fase- 

fase perkembangan kebutuhan secara hipotesis yang harus dipenuhi atau dikuasai 

                                                           
20

 Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), h. 14. 
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(mastery) individu agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tugas- 

tugas perkembangan pada anak yaitu
21

: 

1. Belajar keterampilan fisik untuk pertandingan biasa sehari- hari; 

2. Membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sebaggai organisme yang 

sedang tumbuh- kembang; 

3. Belajar bergaul dengan teman- teman sebayanya; 

4. Belajar peranan sosial yang sesuai sebagai pria atau wanita; 

5. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan 

berhitung; 

6. Mengembangkan konsep- konsep yang perlu bagi kehidupan sehari- 

hari; 

7. Mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai- nilai; 

8. Mencapai kebebasan pribadi; dan 

9. Mengembangkan sikap- sikap terhadap kelompok- kelompok dan 

institusi. 

Berdasarkan dari beberapa tugas perkembangan di atas, penulis 

mengambil simpulan bahwa tugas perkembangan anak agar dapat melangsungkan 

hidupnya adalah belajar keterampilan fisik sehingga membentuk kepribadian dan 

sikap yang sehat terhadap dirinya untuk mendapatkan moralitas dan kepribadian 

yang baik untuk bersosialisasi. 

                                                           
21

 A. Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, Dinamika Perkembangan anak dan Remaja 

tinjauan Psikologi, Pendidikan , dan Bimbingan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 19. 
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2. Posisi anak dalam Keluarga 

Secara kodrati, hidup berumah tangga adalah dambaan setiap orang 

meskipun secara realitas masih ada yang membujang. Keinginan untuk 

mempunyai anak adalah dambaan setiap oarang tua, karena belum juga punya 

anak berbagai usaha dilakukan meski terkadang harus bertentangan dengan ajaran 

Islam. Bahagia rasanya ketika usaha itu berhasil diwujudkan. Itulah anak, buah 

hati cinta dan kasih sayang sepasang suami-istri. Dalam Islam, anak tidak hanya 

diakui sebagai amanah Allah, tetapi juga sebagai harapan (dambaan, penyejuk 

mata, dan hiasan dunia). 

a. Anak sebagai Amanah Allah SWT. 

Pada hakikatnya anak adalah amanah adari Allah SWT. Amanah 

artinya kepercayaan. Jadi, anak adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah 

kepada kedua orang tua yang dititipi untuk melaksanakan tugas-tugas dari 

pemberi amanah. Proses amanah Allah kepada kedua orang tua adalah 

semanjak anak masih janin, lahir, dan menjelang dewasa, bahkan menjelang 

mampu untuk beristri bagi anak lelaki, atau bersuami bagi anak perempuan. 

Amanah berakhir ketika anak sudah menikah atau berkeluarga. Karena 

pernikahan, maka suami bertanggung jawab terhadap istrinya, dan tanggung 

jawab anak perempuan yang telah menikah berpindah dari orang tua kepada 

suaminya. Tidak dibenarkan orang tua terlalu campur tangan terhadap rumah 

tangga anak karena posisi dan kedudukan orang tua adalah pihak ketiga 
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meskipun dalam perspektif sosiologis posisi orang tua masih termasuk dalam 

wilayah extended family (konsep keluarga yang diperluas). 

b. Anak sebagai Harapan (Dambaan, Penyejuk Mata, dan Hiasan 

Dunia) 

Setiap pasangan suami-istri pasti mendambakan seorang anak. 

Seorang istri ingin seorang anak yang terlahir dari rahimnya. Doa-doa 

dipanjatkan kepada Illahi robbi agar dikaruniai anak dambaan hati, tumpuan 

harapan dimasa depan. 

Sebagaimana harta kekayaan yang menjadi perhiasan yang disenangi 

oleh manusia, anak juga adalah perhiasan yang menyenangkan. Banyak 

perwujudan dari rasa senang, seperti lelah tidak terasa ketika bertemu dan 

bermain-main bersama anak. Kepenatan berpikir menghilang ketika duduk 

dan bersimpuhnya anak dalam pelukan. Hidup terasa sepi dan hampa ketika 

lama tidak bertemu dengan anak. Tidak ada kata yang menyenangkan dalam 

hati ini selain anak memanggil kedua orang tuanya dengan panggilan „ayah, 

bunda‟; „mama, papa‟; atau „umi, abi‟. 

Anak adalah permata jiwa, belahan jiwa kedua orang tua, tumpuan 

harapan dihari tua. Ibarat permata ia dipelihara dengan sepenuh jiwa, 

dilindungi dari segala mara bahaya, diawasi sampai batas-batas tertentu, 

diberi benteng pengaman agar tidak terkontaminasi hal-hal yang negatif dan 

membahayakan, dibersihkan dari virus kejahilan kalbu. 
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3. Anak Didik dalam Pendidikan Islam 

Dalam persepektif pendidikan Islam, anak didik merupakan subjek dan 

objek dalam pendidikan. Aktivitas pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 

keterlibatan anak didik. Oleh karena itu, guru dan anak didik sebagai dwi tunggal. 

Artinya, keduanya tidak dapat dipisakan dalam kegiatan kependidikan. Ketiadaan 

salah satunyamenjadi penyebab tidak adanya kegiatan pendidikan. 

Anak didik di sekolah atau anak dalam keluarga memiliki kesamaan 

dengan segala perbedaannya. Perbedaan itu dapat dilihat pada aspek biologis, 

intelektual, dan psiologis. Ketiga aspek ini diakui dapat melahirkan sikap dan 

perilaku anak didik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Oleh karena itu, perlakuan pendidikan yang dilakukan oleh guru atau orang tua 

seharusnya berbeda terhadap anak didiknya.kegagalan pendidikan akan terjadi 

bila seorang guru atau orang tua memandang anak didik atau anak adalah sama 

dalam segala hal. 

Samsul Nizar dalam Syaiful Bahri Djamrah telah berhasil membutiri 

hakikat anak didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, yaitu:
22

 

a. Anak didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi 

memiliki dunianya sendiri. 

b. Anak didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi periodisiasi 

perkembangan dan pertumbuhan. 

                                                           
22

 Syaiful Bahri Djamrah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, 

Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 171 
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c. Anak didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan jasmani dan 

rohani yang harus dipenuhi. 

d. Anak didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbadaan individual 

yang disebabkan faktor pembawaan maupun lingkungan damanapun 

dia berada. 

e. Anak didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yaitu jasmani 

dan rohani. 

f. Anak didik adalah manusia yang memiliki potensi (fitrah) yang dapat 

dikembangkan dan berkembang secara dinamis. 

Dalam pandangan Islam, fitrah adalah potensi ayng daoat dikembangkan 

melalui peranan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. 

Oleh karena itu, peranan pendidikan sangat signifikan dalam ikut 

menumbuhkembangkan fitrah yang dibawa sejak anak dilahirkan. 

Dalam pandangan Al-Ghazali fitrah adalah suatu sifat dari sifat manusia 

yang dibekali sejak lahirnya dengan memiliki keistimewaan-keistimewaan sebagai 

berikut:
23

 

a. Beriman kepada Allah SWT. 

b. Kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan dan keturunan 

atas dasar kemempuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran. 

                                                           
23

 Ibid, h. 172. 
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c. Dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang 

merupakan daya untuk berpikir. 

d. Dorongan biologis yang berupa syahwat dan godlob atau insting. 

e. Kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat 

dikembangkan dan disempurnakan. 

Dalam konteks mendidik anak, ada taraf-taraf berpikir tertentu yang 

harus diketahui guru atau orang tua, yaitu taraf berpikir pengetahuan, 

komprehensif, aplikasi, analisis dan sintesis, serta evaluasi. Jika setiap taraf 

berpikir ini dihubungkan dengan macam-macam bentuk belajar, maka seperti 

terlihat pada skema di bawah ini: 

Taraf Nama Taraf Berpikir Macam Kerja Pikir yang Diajarkan 

5 

4 

3 

2 

1 

Evaluasi 

Analisis dan Sintesis 

Aplikasi 

Komprehensif 

Pengetahuan 

Berpikir kreatif atau memecahkan masalah 

Berpikir menguraikan atau mengabungkan 

Berpikir dalam menerapkan 

Berpikir dalam konsep dan belajar pengertian 

Belajar reseptif atau menerima 

 

Berdasarkan skema di atas, setiap taraf berpikir akan menghasilkan 

belajar yang berbeda, dengan hasil yang berbeda. Selain itu, akan terlihat semakin 

ke atas semakin besar persentase tuntutan kerja pikir yang dibutuhkan dalam 

belajar. 
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Selain itu, anak merupakan rahmat Allah yang diamanatkan kepada 

orang tuanya yang membutuhkan pemeliharaan, penjagaan, kasih sayang, dan 

perhatian. Semua itu merupakan tanggung jawab orang tua, guru, dan masyarakat 

sebagai penenggung jawab pendidikan. 

Islam juga memandang bahwa anak merupakan berita gembira, sebagai 

penenang hati yang merupakan perhiasan hidup di dunia. Anak juga sebagai 

tumpuan harapan dimasa depan, maka orang tua senantiasa memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

4. Hak dan Kewajiban Anak 

a. Hak Anak 

1. Hak untuk hidup 

Yang termasuk dalam hak ini adalah mendapat pelayanan 

kesehatan,   air bersih, tempat berteduh dan aman, serta memiliki 

nama dan berkebangsaan. 

2. Hak untuk berkembang 

Hak untuk berkembang sesuai dengan potensinya berhak 

mendapatkan pendidikan, istirahat , rekreasi, dan ikut serta dalam 

semua kegiatan kebudayaan. 

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan 
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Anak juga berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi, seks, 

diskriminasi, kekerasan, dan penelentaran (termasuk cacat fisik 

maupun mental, pengungsi, dan yatim piatu). 

4. Hak untuk berpartisipasi 

Hak untuk berpartisipasi di dalam keluarga, dalam kehidupan 

sosial, bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan 

informasi, dan hak untuk didengar dan pandangannya. 

Sebagai upaya untuk mendukung konvensi hak anak, hak anak ini 

sudah diundangkan dan dilindungi oleh undang-undang No. 23 Tahun 2003 

tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang ini termuat: 

1. Prinsip-prinsip dasar 

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak adalah: 

a. Non diskriminasi 

b. Mengutamakan yang terbaik untuk anak 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya 

d. Penghargaan terhadap perkembangan anak. 

2. Hak sipil dan kebebasan 

3. Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif 

a. Tanggung jawab keluarga 

b. Identitas anak dan akte kelahiran 

c. Perkawinan campuran 

d. Kuasa asuh 
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e. Perwalian 

4. Kesehatan dan kesejahteraan sosial 

5. Pendidikan, budaya, dan waktu luang 

6. Perlindungan khusus. 

Pemerintah dan lembaga negara berkewajiban bertanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, 

antara lain: 

a. Anak yang menjadi pengungsi 

b. Anak yang menjadi korban kerusuhan 

c. Anak korban bencana alam 

d. Anak dalam situasi konflik senjata 

e. Sesuai dengan hukum humaniter 

Dalam kehidupan pada lingkup keluarga dan masyarakat, anak-anak 

memiliki kewajiban. Kewajiban itu meliputi kewajiban terhadap diri sendiri, 

orang tua/ keluarga, dan masyarakat. kewajiban ini ditanamkan melalui kebiasaan 

yang secara terus menerus sejak dini melalui teladan orang tua.  

1. Kewajiban terhadap diri sendiri 

a. Menjaga kebersihan diri 

b. Menjaga kesehatan 

c. Menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri 

d. Menjaga diri dari segala bentuk perbuatan asosial 

2. Kewajiban terhadap orang tua/ keluarga 
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a. Menjaga hubungan berdasarkan norma nilai-nilai kesopanan 

b. Menyayangi orang tua 

c. Membangun komunikasi yang efektif terhadap orang tua/ 

keluarga. 

3. Kewajiban terhadap masyarakat 

a. Menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang 

berlaku di masyarakat 

b. Menolong mereka yang memerlukan 

c. Menghargai setiap orang 

d. Berinteraksi dengan masyarakat sesuai denagn norma dan aturan 

yang berlaku. 

 



 

 

 BAB III 

 SMP YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN  

TEGINENENG (YPHT)  

A. Gambaran Umum Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan 

Harapan Tegineneng (YPHT) 

1. Sejarah Berdirinya 

SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) didirikan pada 

tahun 1982. SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT)  berada di 

Jalan Taruna Sukabandung Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan, bangunan sekolah berdiri di atas tanah seluas 3600 m
2
 . Tanah 

tersebut merupakan tanah milik yayasan. Sejak awal berdiri tahun 1982 sampai 

sekarang SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) telah 

mengalami 3 kali pergantian pemimpin, yaitu:
1
 

1. Drs. Basri Corie (1982-1990). 

2. Drs. Syahruddin, MM (1991-2003). 

3. Eliyana Darmanita, S.E, S.Pd (2004 sampai sekarang). 

 

 

 

                                                           
1
 Eliyana Darmanita, S. E., S. Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, (14 Februari 2017) 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT)
2
 

a. Visi 

“Mewujudkan SMP Harapan Natar yang berprestasi”. 

b. Misi 

1. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. 

2. Melaksanakan penataan lingkungan sekolah yang bersih, indah, 

aman dan nyaman. 

3. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 

pendidikan. 

4. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan profesionalisme dan 

kompetensi guru Mata Pelajaran, Guru BK, Pustakawan, Laboran, 

Wali Kelas, Pembina Osis, dan Pembina Kegiatan Ekstrakulikuler. 

5. Melaksanakan pengembangan kurikulum. 

6. Melaksanakan pengembangan silabus dan sistem penilaian. 

7. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan perangkat 

pembelajaran. 

8. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan bahan/ sumber 

pembelajaran. 

9. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan media pembelajaran. 

                                                           
2
 Dokumentasi, SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT), (14 Februari 

2017) 
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10. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan standar ketuntasan 

pembelajaran.  

11. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan keimanan dan 

ketaqwaan. 

12. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan prestasi dalam 

kegiatan ekstrakulikuler. 

 

c. Tujuan
3
 

1. Dapat mencapai wajib belajar 9 tahun diwilayah seputar SMP 

Harapan Natar 

2. Mampu melahirkan lulusan siswa berkualitas, yaitu trampil, cerdas 

beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa sesuai kecakapan 

dan agamnya melalui: 

a. Tercipta lingkungan sekolah yang aman, bersih, nyaman dan penuh 

keteladanan 

b. Tersedianya sarana dan prasarana sekolah (belajar) yang cukup dan 

tepat guna 

c. Memiliki tenaga kependidikan yang profesional. 

 

 

 

                                                           
3
 Dokumentasi, SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng, (14 Pebruari 2017) 
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3. Struktur Organisasi SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identitas Sekolah
4
 

1. Nama sekolah  : SMP Harapan  

2. Status Akreditasi  : B 

3. NSS/NSM/NDS  : L.01032008  

4. Alamat 

a. Jalan    : Taruna Sukabandung 

b. Desa/Kelurahan  : Rulung Helok 

c. Kecamatan  : Natar 

d. Kabupaten   : Lampung Selatan 

                                                           
4
 Buku Pedoman SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) 

Ketua Yayasan 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala 

Sekolah Kurikulum 

Wakil Kepala 

Sekolah Kesiswaan  

Dewan Guru & 

Staf TU 

Siswa-Siswi 
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e. Propinsi   : Lampung 

f. No Telp/HP  : 08127266615 

g. Kode Pos  : 35362 

5. Luas Tanah   : 3600  m
2 

6. Luas Bangunan  : 3000 m
2 

7. Status Kepemilikan : Milik Yayasan
 

 

5. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Tabel 1 

Sarana dan Prasarana yang tersedia di SMP Yayasan 

Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) 

No Ruang/ Fasilitas Sekolah Jumlah 

1 Ruang Belajar/ Ruang Teori 9 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 

3 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 

4 Ruang Tata Usaha 1 

5 Ruang Guru 1 

6 Ruang Bimbingan Konseling 1 

7 Ruang Perpustakaan 1 

8 Ruang Ekstrakulikuler 1 

9 Laboraturium Bahasa 1 

10 Laoratorium IPA 1 

11 WC/ Kamar kecil Guru 2 

12 WC/ Kamar Kecil Siswa 2 

13 Kantin 1 

14 Tempat Parkir 1 

Disamping itu, sekolah SMP Harapan Tegineneng juga dilengkapi 

dengan gerbang pintu masuk, lapangan yang dapat memungkinkan untuk berbagai 
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aktivitas olahraga, kegiatan upacara bendera setiap hari senin atau upacara 

bendera hari-hari besar lainnya seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau 

Hari Pendidikan Nasional dan Sumpah Pemuda, serta kegiatan ekstrakulikuler dan 

lain sebagainya.  

6. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa 

SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng, Natar Lampung Selatan 

memiliki 9 ruangan kelas dengan 7 rombongan belajar dan memiliki 196 siswa 

dengan 20 orang guru serta karyawan/staf TU  sebanyak 2 orang.
5
 

Tabel 2 

Keadaan Siswa SMP Yayasan Pendidikan Harapan  

Tegineneng (YPHT) Menurut Kelas 

NO. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa Ruang Belajar 

1 VII 28 39 67 2 

2 VIII 23 31 54 2 

3 IX 33 40 73 3 

Jumlah 86 110 196 7 

 

                                                           
5
Eliyana Darmanita, S. E., S. Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, (21 Februari 2017)  



BAB IV 

BIMBINGAN KARIER DALAM MENCIPTAKAN KREATIVITAS  

ANAK DI SMP YAYASAN PENDIDIKAN  

HARAPAN TEGINENENG (YPHT) 

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Bimbingan Karier 

Dalam Menciptakan Kreativitas Anak Di SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT) Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan terfokus 

pada Bimbingan Karier yang ada di SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT), serta didukung data-data yang diperoleh dari lapangan yakni 

mengenai pelaksanaan Bimbingan Karier di SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT) dan Faktor yang Mengahambat Layanan Bimbingan Karier 

di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Teginenene (YPHT), maka penulis 

menganalisa data-data yang penulis dapatkan di lapangan. 

Kebanyakan siswa beranggapan bahwa Bimbingan dan Konseling 

hanyalah Program dari Guru BK yang dipandang sebagai polisi sekolah. Para 

siswa lebih banyak menganggap bahwa guru BK adalah sosok yang galak, suka 

mengatur, sehingga para siswa memiliki persepsi negatif terhadap guru BK, 

karena kurang paham dan ketidaktahuan itulah yang merupakan salah satu 

penghambat dalam melaksanakan program. 

Namun sebenarnya di dalam Bimbingan dan Konseling itu ada layanan 

Bimbingan Karier yang merupakan layanan proses bantuan, layanan dan 

pendekatan terhadap individu (siswa/remaja), agar individu yang bersangkutan 
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dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, 

merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk 

menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut 

paling tepat dan sesuai dengan keadaan dirinya dan persyaratan-persyaratan dan 

tuntutan pekerjaan/karier yang dipilihnya. 

Bimbingan Karier di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng 

(YPHT) dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang masih kurang paham 

mengenai pengenalan dan pemahaman dirinya sendiri, mengambil keputusan 

dalam menentukan jurusan, mengenali minat dan bakat dirinya. 

A. Pelaksanaan Program Bimbingan Karier dalam Menciptakan Kreativitas 

Anak di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) 

Bimbingan Karier yang diterapkan di SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT) merupakan sistem Bimbingan dan Konseling yang menganut 

pola 17 plus dan sudah dibuatkan perencanaannya di dalam sebuah buku, yang 

dimasukkan kedalam kurikulum dan menjadi mata pelajaran yang wajib untuk 

diikuti oleh seluruh siswa SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng 

(YPHT).
1
 

Pelayanan Bimbingan Karier bukan SMP Harapan tidak profesional 

dalam memberikan layanan bimbingan karier, melainkan guru BK SMP Harapan 

                                                           
1
 Sutikno Effendi, Guru BK, Wawancara, (28 Februari 2017) 
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memiliki strategi sendiri dalam proses layanannya yang disesuaikan dengan 

keadaan para siswanya, agar para siswanya tidak merasa bosan dan jenuh.
2
  

Perencanaan progran Bimbingan Karier yang ada di SMP Harapan, 

adalah program dasar yang digunakan untuk membantu siswa mengekspresikan 

kemampuan bakatnya yang bernilai kreatif serta membantu siswa memperoleh 

informasi-informasi mengenai dunia pekerjaan, agar mereka mudah membuat 

pilihan dan menentukan pilihan karier setelah mereka lulus dari pendidikan kelak. 

Bimbingan karir di SMP Harapan terfokus terhadap informasi jabatan/ 

pekerjaan agar membangkitkan semangat kreatif para siswa dengan tujuan agar 

para siswa mampu merencanakan pekerjaan tertentu secara khusus. Dalam hai ini, 

para siswa diharapkan mulai mempelajari bidang pekerjaan secara luas seperti 

bidang perdagangan dan administrasi yang berkaitan langsung dengan mata 

pelajaran ekonomi; melihat hubungan antara bidang-bidang pekerjaan dengan 

mata pelajaran di sekolah seperti minat dan bakat yang dikaitkan dengan mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan (prakarya).
3
 

Materi bimbingan karier dalam penyampaiannya guru BK harus paham 

secara luas mengenai materi yang akan disampaikan kepada para siswa untuk 

mempersiapkan segala kebutuhan siswa dalam upaya mendapatkan informasi 

karier untuk menciptakan dan menumbuhkan kreativitas dalam diri siswa. 

                                                           
2
 Sutikno Effendi, Guru BK, Wawancara, (21 Februari 2017) 

3
 ibid 
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POLA 17 PLUS PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para siswa harus selalu dimotivasi untuk sabar, gigih, dan istiqomah 

dalam mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas maupun ekstrakurikuler yang 

menjadi kegiatan belajar di SMP Harapan. Disamping itu, perlu juga usaha-usaha 

                                                           
4
 Dokumentasi, SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) 
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yang maksimal dilakukan guru BK melalui berbagai media dan metode dalam 

proses belajar mengajar yang menarik agar siswa tidak mudah bosan  serta materi 

yang disampaikan oleh guru siswa mudah memahaminya. 

Merumuskan dan merencanakan strategi seperti pelaksanaan bimbingan 

karier dalam menciptakan kreativitas anak yang akan dilaksanakan, pelaksanaan 

bimbingan karier sesuai target melalui informasi pekerjaan dan pendidikan sampai 

kepada siswa, tentu saja program ini harus sesuai dengan keadaan dan kondisi 

para siswa, informasi pekerjaan dan pendidikan apa saja yang harus diterima oleh 

para siswa.
5
 

Pelaksanaan program bimbingan karier selalu dikendalikan dan 

berkoordinasi dalam setiap perkembangannya, inti dasarnya dalam pelaksanaan 

ini adalah menetapkan mengenai apa yang harus dicapai pada periode tertentu 

serta tahapan untuk mencapainya, sedangkan dalam pengendalian berusaha untuk 

mengevaluasi apakah tujuan sudah dapat tercapai apa belum, dan apabila 

diketahui bahwa dalam pelaksanaan tujuan tidak dapat dicapai, maka guru 

bersama-sama siswa mencari faktor apa yang menyebabkan kegiatan tersebut 

tidak dapat terealisasi dengan baik. 

Pada ide dasarnya perencanaan dibuat untuk dilaksanakan dan 

diwujudkan berupa tujuan yang diharapkan, namun dalam hal program bimbingan 

                                                           
5
 Sutikno Effendi, Guru BK, Wawancara, (28 Februari 2017) 
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karier ini siswa masih banyak anggapan bahwa peranan guru BK atau konselor di 

sekolah sebagai polisi sekolah yang harus menjaga dan mempertahankan tata 

tertib dan disiplin, dan keamanan sekolah. Para siswa masih belum banyak yang 

menyadari bahwa tugas guru BK bukan hanya sebagai polisi sekolah yang mereka 

takuti tetapi juga bertugas sebagai seseorang yang mengayomi dan merangkul 

untuk kesuksesan masa depan mereka, karena guru BK juga memberikan materi 

serta bimbingan di bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan 

belajar agar mereka para siswa mengenali dan memahami diri sendiri.
6
 

Oleh karena itu, selain menggulirkan program-programnya SMP 

Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng juga mengadakan seminar tentang 

bimbingan karier dalam menciptakan kreativitas anak yang sudah terealisasi 

sehingga dapat menjadi penyemangat para siswa. Bila memungkinkan 

mendatangkan narasumber yang alumni dari SMP Harapan yang sudah berhasil 

agar lebih menyakinkan para siswanya bahwa bimbingan karier itu sangat 

dibutuhkan karena lewat bimbingan kariet itu akan menumbuhkan semangat-

semangat kreatif sehingga menghasilkan sesuatu yang baru yang dapat dinikmati 

manfaatnya oleh diri sendiri atau orang lain. 

Meskipun keterampilan menjahit dan menyulam sudah pernah dilakukan 

untuk para siswa sebagai salah satu tolak ukur daya kreatif anak, namun kegiatan 

                                                           
6
 Sutikno Effendi, Guru BK, Wawancara, (21 Februari 2017) 
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seperti itu harus lebih sering lagi dilaksanakan, karena kegiatan ini sangat 

bermanfaat bagi para siswa dan juga guru. 

Saat bimbingan karier diberikan pada hari selasa tanggal 07 Februari 

2017, dengan tema “Manfaat Keterampilan” guru memberikan materi dengan 

metode ceramah dan memberikan materi print outnya kepada para siswa dengan 

maksud agar materinya mudah dipahami dan dimengerti para siswa. Kemudian 

guru juga memperlihatkan video mengenai cara-cara menyulam. Hal ini 

dimaksudkan agar para siswa termotivasi dan akhirnya mereka ingin membuatnya 

sehingga dapat menghasilkan sebuah karya.
7
 

Untuk melihat seberapa pahamnya para siswa mengenai bimbinngan 

karier dengan tema “Manfaat Keterampilan” sebagai tolak ukur kreatif para siswa,  

guru BK berkoordinasi dan bekerjasama dengan guru seni budaya dan 

keterampilan. Pada hari kamis tanggal 09 Februari 2017, para siswa dianjurkan 

membawa kain strimin, jarum, dan benang sulam. Alat dan bahan ini yang 

dibutuhkan untuk menghiasi sulaman dikain strimin. Guru seni budaya dan 

keterampilan tidak perlu lagi mengajarkan kepada para siswa bagaimana cara 

menyulam strimin agar menjadi indah, tetapi justru para siswa sendiri sudah 

memahaminya.
8
 

                                                           
7
 Sutikno Effendi, Guru BK, Wawancara, (21 Februari 2017) 

8
 Tukiyem, Guru Seni Budaya dan Keterampilan, Wawancara, (21 Februari 2017) 
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Bimbingan karier ini tidak setiap minggunya dapat diberikan kepada para 

siswa, karena didalam layanan bimbingan dan konseling tidak hanya ada layanan 

bimbingan karier saja tetapi juga ada layanan bimbingan pribadi, bimbingan 

sosial, dan bimbingan belajar. Semua layanan ini harus disampaikan keada para 

siswa agar para siswa dapat mengaktualisasukan dirinya dengan baik, sehingga 

mereka bisa mewujudkan apa yang telah dicita-citakannya. Jadi, dalam 

penyampaian layanan bimbingan ini disampaikan secara bergantian dan 

berkelanjutan.
9
 

Proses bimbingan karier dalam menciptakan kreativitas anak merupakan 

hal terpenting dalam program bimbingan dan konseling. SMP Yayasan 

Pendidikan Harapan tegineneng sudah memiliki program bimbingan karier ini 

dimaksudkan agar para siswa dan alumninya berkualitas dan tidak ketinggalan 

mengenai informasi pekerjaan dan pendidikan yang menyoroti perkembangan 

kepribadian sehingga mereka dapat mengenali bakatnya dan kemudian 

mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuan diri. 

Penyampaian bimbingan karier metode yang digunakan disesuaikan 

dengan keadaan para siswa, namun secara garis besar masih menggunakan metode 

yang telah direkomendasikan oleh sekolah, seperti: 

                                                           
9
 Sutikno Effendi, Guru BK, Wawancara, (28 Februari 2017) 
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a. Ceramah/ Narasumber sebagai narasumbernya para alumni yang sudah 

berhasil memiliki usaha sendiri atau pekerjaan yang diminati siswa untuk 

mereka ikuti jejak keberhasilannya, seperti budidaya ikan dan 

pembibitan, bekerja di tour dan travel. 

b. Diskusi kelompok, memilih salah satu topik pembahasan yang menarik 

dan sangat diminati oleh para siswa kemudian dibahas bersama di kelas. 

Seperti topik pembahasan pentingnya menjadi seorang wartawan. 

c. Sosiodrama, siswa yang didampingi guru mendramatisasi kegiatan sosial 

sehari-hari.
10

 

Bimbingan karier yang dimaksudkan untuk menciptakan kreativitas anak, 

dengan adanya bimbinagn karier yang sudah terlaksana ini, tentu semangat kreatif 

anak akan semakin meningkat. Sedangkan perencanaan melihat kondisi dan 

keadaan para siswa yang tidak memungkinkan guru untuk memaksakan 

kehendaknya sendiri dalam proses penyampaian materi dalam bimbingan. Jika 

guru tidak bekerjasama dan saling berkoordinasi dengan siswa, maka pelaksanaan 

bimbingan karier ini tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan program 

bimbingan karier dalam menciptakan kreativitas anak hal yang perlu diperhatikan 

antara lain: 
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 Sutikno Effendi, Guru BK, Wawancara, (28 Februari 2017) 
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a. Cara Pelaksanaan 

Proses bimbingan karier dalam menciptakan kreativitas anak 

memaksimalkan potensi yang ada, seperti proses belajar mengajar yang 

dilakukan secara sederhana dengan metode diskusi kelompok atau 

ceramah/ narasumber. Tetapi, meskipun hanya menggunakan cara yang 

sangat sederhana yang membuat guru tetap semangat untuk terus 

mengajar adalah antusias para siswa yang tidak pernah padam. 

b. Penyeleksian Guru BK 

Penyeleksian dilakukan oleh ketua yayasan dan kepala sekolah, hal 

ini guna menyaring kompetensi yang dimiliki oleh guru BK dalam hal 

ilmu bimbingan dan konselingnya, dan kemampuan dalam menyalurkan 

ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut. 

Bimbingan karier ini merupakan perluasan dari tanggung jawab program 

konseling sekolah demi pengembangan karier anak-anak muda sejak usia sekolah. 

pendekatan bimbingan karier ini, lebih menyoroti perkembangan kepribadian, 

sehingga seseorang semestinya memiliki pengalaman dan pemahaman tertentu 

disetiap tahap pertumbunhan yang akan menyediakan pondasi yang tepat untuk 

perencanaan karier dan pengambilan keputusan selanjutnya untuk masa depan 

mereka yang cerah. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis, dengan para siswa mengenai 

proses pelaksanaan bimbingan karier dalam menciptakan kreativitas anak di SMP 

Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) adalah sebagai berikut: 

menurut pendapat Agung Veryansyah, sapaan akrabnya Very mengenai proses 

pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ narasumber dan 

sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan belajar biasa, tidak 

ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam pelajaran jadi, 2x40 

menit. Waktu yang tersedia cukup efektif asalkan kita benar-benar memperhatikan 

guru saat memberikan materi. Metode yang paling efektif itu sosiodrama, karena 

kita belajar karier diperankan seperti kehidupan nyata dan dapentaskan drama di 

depan kelas.
11

 

Menurut pendapat Arif Suryanto, sapaan akrabnya Arif mengenai proses 

pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ narasumber dan 

sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan belajar biasa, tidak 

ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam pelajaran jadi, 2x40 

menit. Waktu yang tersedia lumayan efektif asalkan kita benar-benar 

memperhatikan guru saat memberikan materi. Metode yang paling efektif itu 

sosiodrama, karena kita belajar karier diperankan seperti kehidupan nyata dan 

dapentaskan drama di depan kelas.
12

 

                                                           
11

 Agung Veryansyah, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (24 Februari 2017) 
12

 Arif Suryanto, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (24 Februari 2017) 
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Menurut pendapat Shinta Nurjanah, sapaan akrabnya Shinta mengenai 

proses pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ 

narasumber dan sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan 

belajar biasa, tidak ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam 

pelajaran jadi, 2x40 menit. Waktu yang tersedia cukup efektif asalkan kita benar-

benar memperhatikan guru saat memberikan materi. Metode yang paling efektif 

itu diskusi kelompok, karena kita bisa mengenal satu sama lain dalam 

bersosialisasi sesama teman.
13

 

Menurut pendapat Khalimatus Sa’diah, sapaan akrabnya diah mengenai 

mengenai proses pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ 

narasumber dan sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan 

belajar biasa, tidak ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam 

pelajaran jadi, 2x40 menit. Waktu yang tersedia kurang efektif, karena terkadang 

ada siswa yang masih berisik dan sibuk sendiri itu sangat menggeanggu proses 

pembelajaran. Metode yang paling efektif itu diskusi kelompok, karena kita 

belajar mengenal sifat dan karakter teman serta melatih keberanian berbicara dan 

mengungkapkan pendapat sendiri di depan kelas.
14

 

Menurut pendapat Siti Khoniatul Khasanah, sapaan akrabnya Khoni, 

mengenai proses pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ 
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Shinta Nurjanah, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (24 Februari 2017) 
14

 Shinta Nurjanah, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (24 Februari 2017) 
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narasumber dan sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan 

belajar biasa, tidak ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam 

pelajaran jadi, 2x40 menit. Waktu yang tersedia cukup efektif asalkan kita benar-

benar memperhatikan guru saat memberikan materi. Metode yang paling efektif 

itu sosiodrama, karena kita belajar karier diperankan seperti kehidupan nyata dan 

dapentaskan drama di depan kelas.
15

 

Menurut pendapat Mega Safitri, sapaan akrabnya Mega mengenai proses 

pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ narasumber dan 

sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan belajar biasa, tidak 

ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam pelajaran jadi, 2x40 

menit. Waktu yang tersedia cukup efektif asalkan kita benar-benar memperhatikan 

guru saat memberikan materi. Metode yang paling efektif itu diskusi kelompok, 

karena dengan diskusi kelompok kita bisa saling berinteraksi satu sama lain.
16

 

Menurut pendapat Wiwid Prihartini, sapaan akrabnya Wiwid, mengenai 

proses pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ 

narasumber dan sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan 

belajar biasa, tidak ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam 

pelajaran jadi, 2x40 menit. Waktu yang tersedia kurang efektif, karena terkadang 

ada siswa yang masih berisik dan sibuk sendiri itu sangat menggeanggu proses 
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 Siti Khoniatul Khasanah, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (24 Februari 2017) 
16

 Mega Safitri, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (28 Februari 2017) 
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pembelajaran. Metode yang paling efektif itu ceramah/ narasumber, karena kita 

akan lebih banyak mendapat ilmu dan pengalaman yang baru.
17

 

Menurut pendapat Tria Nabila, sapaan akrabnya Tria, mengenai proses 

pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ narasumber dan 

sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan belajar biasa, tidak 

ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam pelajaran jadi, 2x40 

menit. Waktu yang tersedia cukup efektif asalkan kita benar-benar memperhatikan 

guru saat memberikan materi. Metode yang paling efektif itu diskusi kelompok, 

karena lebih seru dan melatih kesabaran kita saat berbeda pendapat dengan teman 

sendiri.
18

 

Menurut pendapat Triana Sari, sapaan akrabnya Tri mengenai proses 

pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ narasumber dan 

sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan belajar biasa, tidak 

ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam pelajaran jadi, 2x40 

menit. Waktu yang tersedia kurang efektif, karena terkadang ada siswa yang 

masih berisik dan sibuk sendiri itu sangat menggeanggu proses pembelajaran. 

Metode yang paling efektif itu diskusi kelompok, karena kita belajar mengenal 

masing-masing karakter teman.
19
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Wiwid Prihartini, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (28 Februari 2017)  
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 Tria Nabilla, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (28 Februari 2017) 
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 Triana Sari, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (28 Februari 2017) 
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Menurut pendapat Pramono Adi Wiono, sapaan akrabnya Adi. mengenai 

proses pelaksanaan bimbingan karier, yaitu diskusi kelompok, ceramah/ 

narasumber dan sosiodrama. Pelaksanaan bimbingan karier itu seperti kegiatan 

belajar biasa, tidak ada yang berubah. Bimbingan karier berlangsung 2 jam 

pelajaran jadi, 2x40 menit. Waktu yang tersedia kurang efektif, karena terkadang 

ada siswa yang masih berisik dan sibuk sendiri itu sangat menggeanggu proses 

pembelajaran. Metode yang paling efektif itu diskusi kelompok, karena kita 

belajar mengenal masing-masing karakter teman.
20

 

Dari hasil interview penulis dengan siswa, dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan bimbingan karier ini masih kurang efektif karena masih saja ada 

siswa yang sibuk sendiri dengan aktivitasnya meskipun pelajaran sudah dimulai. 

Dalam bimbingan karier ini memberikan informasi tentang pendidikan dan 

pekerjaan yang sangat membantu para siswa, biasanya dalam penyampaian 

materinya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan sosiodrama. Dan metode 

yang paling efektif dalam penyampaian materi adalah diskusi kelompok, karena 

dalam diskusi kelompok kita bisa mengenali karakter teman serta saling 

menghargai perbedaan pendapat. 

 

                                                           
20

 Pramono Adi Wiono, Siswa Kelas VIII, Wawancara, (28 Februari 2017) 
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Penetapan strategi merupakan tahapan yang paling penting dalam proses 

dilapangan, dari informasi yang didapatkan SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT) dalam melaksanakan programnya selalu konsisten dengan 

visi dan misinya, hal ini bertujuan agar didalam melaksanakan program tidak 

mendapat hambatan dan akan lebih mudah dalam melihat hasilnya. 

Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan didukung sarana 

penunjang lainnya maka SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng merasa 

sudah memberikan program bimbingan karier ini dengan baik. Dilihat dari 

semangat dan keniatan para siswa yang kuat untuk mengetahui apa sesungguhnya 

bimbingan karier itu sehingga bisa mengetahui informasi pekerjaan dan 

pendidikan sehingga mampu meningkatkan daya kreatif anak dan mengetahui 

perkembangan kepribadian. 

Program bimbingan karier dirancang menyerupai mata pelajaran yang 

penting dan wajib diikuti seperti mata pelajaran yang diikut sertakan dalam ujian 

nasional tingkat SMP sederajat. Para siswa diwajibkan untuk selalu mengikuti 

mata pelajaran bimbingan karier ini tanpa terkecuali. 

Kegiatan pengajaran dalam pelaksanaan bimbingan karier yang bisa 

disampaikan kepada siswa seperti, pengajaran berbagai bidang studi. Pengajaran 

bermanfaat khususnya sebagai wahana untuk memberikan informasi pekerjaan. 

Misalnya dalam mata pelajaran kimia dan biologi bisa mendatangkan narasumber 
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seorang dokter, matematika bisa mendatangkan narasumber seorang konsultan 

pajak. Adanya kandungan informasi karier pada setiap mata pelajaran perlu 

disadari oleh setiap guru. Jika semua guru sudah menyadarinya tentu tujuan setiap 

mata ajaran lebih luas dari itu, yaitu mencakup tujuan-tujuan sosial, kultural dan 

personal. 

Kegiatan pengajaran dalam pelaksanaan bimbingan karier bisa juga 

disampaikan dalam unit pengajaran seperti, bidang studi IPS adalah yang cocok 

untuk wadah menciptakan pelajaran khusus tentang karier. Penagajaran dalam 

bentuk proyek, atau unit memberikan pengalaman belajar kepada siswa untuk 

memperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu pokok minat dan perhatian 

siswa. Pengajaran unit juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengkaji satu pokok masalah secara lintas disiplin pelajaran dan terintegrasi, 

dalam hal ini tidak hanya dari bidang mata pelajaran IPS sendiri, tetapi juga 

diluarnya seperti bahasa, IPA, matematika, kesehatan. Pengajaran unit juga 

memungkinkan digunakannya beragam metode, media-sumber, dan ancangan 

yang semuanya mengaktifkan siswa dengan begitu pengalaman belajar menjadi 

lebih bermakna. Salah satu metode yang penting adalah main peran atau 

sandiwara, yang memberikan pengalaman karier tak langsung atau simulasi. 

Data dilapangan menunjukkan sudah terealisasinya program bimbingan 

karier di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) yang efektif dan 

diminati banyak siswa adalah dengan metode diskusi kelompok. 
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Bimbingan karier di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng 

adalah salah satu program dalam mata pelajaran BK yang tidak kalah pentingnya 

dengan mata pelajaran yang lainnya, yang di dalamnya terdapat informasi tentang 

pekerjaan dan pendidikan yang menyoroti kepribadian individu. 

Pelaksanaan program bimbingan karier ini merupakan pelaksanaan 

program satuan kegiatan, yaitu kegiatan layanan bimbingan karier dan kegiatan 

pendukung yang merupakan salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling 

yang ada di sekolah-sekolah. Tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dalam 

program bimbingan karier ini adalah: 

a. Tahap perencanaan, program layanan dan kegiatan direncanakan secara 

tertulis dengna memuat sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, dan 

pencapaian aktivitas. 

b. Tahap pelaksanaan, dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

c. Tahap penilaian, hasil kegiatan diukur dengan nilai. 

d. Tahap analisis hasil, hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui aspek-

aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. 

e. Tahap tindak lanjut, hasil kegiatan dalam bimbingan ditindak lanjuti 

berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya, melalui layanan 

bimbingan karier sebelumnya. 

Tahap perencanaan yang dijadikan sasaran dalam proses bimbingan 

karier adalah para siswa dengan tujuan agar siswa memiliki pengetahuan 
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mengenai informasi pekerjaan/ jabatan, pendidikan yang menyoroti aspek 

perkembangan kepribadian individu. Materi yang dibahas dalam bimbingan karier 

biasanya adalah pemahaman diri hal ini dimaksudkan agar siswa dapat 

mengetahui dan memahami siapa sebenarnya dirinya itu. Serta para siswa 

diharapkan akan dapat mengetahui dan memahami potensi, kemampuan, minat, 

bakat, dan cita-citanya. Selain pemahaman diri dalam materi juga disampaikan 

pemahaman lingkungan dengan mengenali lingkungan sekitarnya diharapkan 

siswa dapat mengetahui serta memahami keadaan lingkungan. Setelah mengetahui 

dan memahami lingkungan siswa akan lebih tepat dalam mengambil langkah. 

Metode yang digunakan dalam bimbingan karier biasanya diskusi kelompok. 

Dengan waktu seperti mata pelajaran yang lainnya yakni 2 jam pelajaran (2x40 

menit). Kegiatan bimbingan karier ini dilaksanakan di dalam kelas seperti 

pelajaran yang lainnya tetapi terkadang juga dilaksanakan di luar kelas. Yang 

menjadi tolak ukur dalam bimbingan karier ini adalah dikaitkannya dengan mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan seberapa mampu para siswa dapat 

menghasilkan suatu karya keterampilan yang bernilai dan dapat dinikmati 

keindahannya oleh diri sendiri dan orang lain yang melihatnya. 

Dalam pelaksanaan bimbingan karier dengan pengajaran dan metode 

yang telah direncanakan dan ditetapkan sebalumnya, adapun keadaan siswa yang 

menerima bimbingan karier saat proses bimbingan diberikan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Siswa memperhatikan dan mendengarkan materi dengan serius dan 

saksama. 

b. Ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan dan sibuk sendiri. 

c. Ada beberapa siswa yang masih menganggap bimbingan karier tidak perlu 

karena bimbingan karier merupakan bagian dari BK dan mereka 

menganggap dan memandang bahwa guru BK adalah polisi sekolah yang 

selalu mencari-cari kesalahan setiap siswanya. 

Berdasarkan data di atas, hal yang kurang maksimal dalam proses 

bimbingan karier adalah ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan saat 

bimbingan karier berlangsung dan ada beberapa siswa yang menganggap bahwa 

bimbingan karier itu tidak diperlukan. 

Teknik bimbingan karier harus diminati oleh para siswa. Kemudian siswa 

tersebut memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menggali informasi tentang 

pekerjaan dan pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian. Hal 

ini memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan sesuatu, antara lain 

sebagai motor penggerak pembangkit semangat kreatif anak untuk mencapai 

tujuan masa depan yang cerah. Demikian halnya dengan jiwa kreatif, tanpa 

adanya suatu niat yang jelas maka perjalanan menuju seorang yang dikenal akan 

sebuah karyanya mudah sekali terganggu oleh kendala yang setiap saat 

melemahkannya baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. 
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Mampu menghasilkan sebuah karya yang baik dan produk yang baru 

serta mampu memiliki keterampilan kreatif yang indah, seseorang akan dihargai 

dan memiliki tempat dihati masyarakat tidak akan dikucilkan. 

1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Karier di SMP Yayasan 

Pendidikan Harapan Tegineneng (YPHT) 

Pada pertemuan pertama hari selasa, 14 Februari 2017, kegiatan 

pembelajaran dilakukan selama 2 jam pelajaran (2x40 menit). Jumlah 

siswa pada kelas VIII A 23 siswa. Namun, pada pertemuan ini ada 2 

siswa yang tidak hadir yaitu Wiki Wiyandi dan Wahyu Agung 

Nunggroho. Materi yang diberikan pada pertemuan pertama yaitu 

pengembangan diri. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam pertemuan 

ini adalah guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kemudian dilanjutkan dengan mempersilahkan siswa untuk berdoa secara 

bersama-sama. Setelah itu, mengecek kehadiran dan kesiapan siswa 

untuk mengikuti pelajaran dan terlebih dahulu guru memberikan motivasi 

untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Setelah itu guru menjelaskan 

tujuan dan manfaat yang akan diperoleh setelah mempelajari materi ini. 

Guru menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan pada materi 

pengembangan diri. Langkah selanjutnya dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 
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1. Diskusi kelompok 

Pada tahapan ini, guru membagi siswa kedalam 4 kelompok 

heterogen yang masing-masing kelompok berjumlah 6 siswa dan 1 

kelompok lagi berjumlah 5 siswa. Setiap kelompok berdiskusi dengan 

anggota teamnya untuk mengetahui dan memahami apa yang 

dimaksud dengan pengembangan diri, yang nantinya hasi dari diskusi 

mereka akan dipersentasikan oleh masing-masing tim. Pada tahapan 

ini guru menekankan kepada siswa, mereka harus belajar secara tim, 

saling membantu satu sama lain. Ketika ada soal atau materi yang 

belum dipahami, maka siswa tersebut harus bertanya kepada anggota 

timnya terlebih dahulu. Jika anggota timnya belum ada yang bisa 

menjawab, siswa tersebut dapat menanyakan kepada guru. 

2. Menarik Kesimpulan 

Pada tahapan ini, guru melengkapi dan memberikan 

penjelasan mengenai jawaban-jawaban yang telah dipersentasikan 

oleh masing-masing kelompok. Bahwasanya pengembangan diri 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 

kegiatan pengembangan diri ini dibimbing oleh konselor sekolah atau 

guru BK, guru-guru yang lainnya, atau tenaga kependidikan yang ada 
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di sekolah yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ektrakulikuler 

yang ada di sekolah. 

Pelaksanaan Bimbingan Karier di SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar: 

Pada proses bimbingan karier yang menjadi elemen penting yaitu siswa, 

guru BK, dan materi atau metode dalam proses kegiatan belajar pemberian 

bimbingan, dan pada tahapan bimbingan karier ini mengacu kepada metode yang 

ditetapkan oleh sekolah atau yayasan. Guru BK juga melakukan evaluasi bertahap 

tentang perkembangan siswa didiknya yang menerima bimbingan karier. 

Berdasarkan dari gambar di atas, bisa disimpulkan bahawa SMP Yayasan 

Pendidikan Harapan Tegineneng selaku pemberi program bimbingan karier dalam 

menciptakan kreativitas anak berupaya memaksimalkan dan mewujudkan cita-cita 

GURU BK SISWA 

METODE MATERI 

EVALUASI 

OUTPUT/ HASIL 

PROSES BIMBINGAN KARIER DI SMP YAYASAN 

PENDIDIKAN HARAPAN TEGINENENG (YPHT). 
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setiap anak dengan memberikan informasi tentang pekerjaan dan pendidikan 

dalam proses bimbingan karier ini. Namun, data lapangan menemukan berbagai 

kendala diantaranya masih banyak siswa yang menganggap bahwa mata pelajaran 

BK hanya untuk siswa yang bermasalah dan kurang disiplin, sementara siswa 

yang sudah pandai dan disiplin tidak membutuhkannya lagi karena mereka sudah 

dapat mengatur dan memanagement diri mereka sendiri. Guru BK dianggap 

sebagai polisi sekolah, dan bimbingan juga dianggap sebagai pemberi nasehat saja 

oleh karena itu, mereka menganggap ini semua kurang penting dan yang sangat 

mendukung dalam program ini adalah terpenuhinya sarana penunjang belajar, 

karena idealnya sebuah lembaga pendidikan harus memberikan kenyamanan 

kepada peserta didiknya agar mereka merasa teranyomi saat menempuh 

pendidikan. 

Dengan melakukan bimbingan dan pelatihan diantaranya dengan 

pemberian metodologi ini diharapkan program yang sudah diterima dapat 

dikembangkan dan diaplikasikan oleh para siswa, seperti kemandirian dan 

keterampilan, hal ini sebagai upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan dan 

dikembangkan demi masa depan para siswa. 

Namun, berdasarkan data dilapangan, program bimbingan ini masih 

dianggap kurang penting oleh para siswa. Sebenarnya, jika para siswa menyadari 

betapa pentingnya program bimbinagn karier ini tentu mereka akan sangat 

merasakan manfaatnya yang begitu penting. Selain, memberikan informasi 
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tentang pekerjaan dan pendidikan bimbingan ini juga memberikan pengetahuan 

dan pemahaman mengenai kepribadian karena dalam bimbingan karier ini 

menyoroti hal penting dalam aspek perkembangan kepribadian, sehingga kita 

akan mengetahui setiap tahap pertumbuhan diri yang kemudian akan menjadi 

pondasi utama dalam perencanaan karier dan pengambilan keputusan. Tidak 

hanya itu, dalam bimbinagn ini juga bisa mengetahui minat dan bakat, serta sejauh 

mana tingkat kekreativan diri para siswa. 

B. Faktor yang Menghambat Proses Pelaksanaan Bimbingan Karier dalam 

Menciptakan Kreativitas Anak di SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng (YPHT) 

Program bimbingan karier ini diadakan agar siswa tidak selalu 

memandang sebelah mata ketika mendengar bimbingan dan konseling. Sehingga 

para siswa tahu bahwa yang membutuhkan bimbingan dan konseling bukan hanya 

siswa yang bermasalah saja, tetapi siswa yang sudah rajin dan disiplin juga 

membutuhkannya. Hal ini dikarenakan agar ketika mengambil keputusan dalam 

menentukan karier atau pekerjaan, dan pemilihan jurusan para siswa ini tidak 

salah dalam menentukannya. Tapi, nyatanya masih ada saja siswa yang 

menganggap bimbingan karier ini hanya sia-sia saja karena pekerjaan itu tidak 

ditentukan dari sekarang tetapi setelah lulus dari perguruan tinggilah pekerjaan 

bisa ditentukan dan dicari. 

Faktor yang menghambat siswa kesulitan dalam menerima bimbingan 

karier atau pemilihan karir antara lain:  
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a. Faktor yang datangnya dari dalam diri siswa (internal), seperti 

kesalahpahaman para siswa dalam memahami dan memaknai 

bimbingan dan konseling, sikap belajar atau keingintahuan siswa 

mengenai bimbingan karier yang kurang, motivasi yang rendah, 

minat dan bakat, tingkat intelegensi, dan rasa percaya diri yang 

kurang, serta kebanyakan para siswa masih menganggap bahwa BK 

itu diperuntukkan untuk para siswa yang bermasalah dan guru BK 

dianggap sebagai polisi sekolah. 

b. Faktor yang datang dari luar diri siswa (eksternal). Faktor eksternal 

ini berasal dari tiga lingkungan, yaitu lingkungan sekolah seperti 

kurangnya sarana dan prasarana dalam penyampaian bimbingan 

karier seperti tidak memilki generator sendiri jadi saat listrik padam 

tidak dapat menggunakan LCD untuk menampilkan materi atau video 

yang berkaitan dengan karier untuk menarik perhatian para siswa 

agar semakin paham dengan bimbingan karier, materi dalam 

bimbingan karier yang kurang menarik bagi siswa, dalam 

penyampaian materinya guru terlalu monoton sehingga siswa merasa 

tidak dianggap lagi dan membuat siswa jenuh; keadaan keluarga 

seperti kurangnya harmonis hubungna keluarga sehingga 

mengganggu konsentrasi anak dalam menerima pelajaran di sekolah, 

keadaan ekonomi keluarga yang membuat siswa merasa gelisah; 

lingkungan tempat tinggal seperti jika siswa bertempat tinggal di 
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lingkungan yang jarang ada anak sekolah, maka siswa yang 

bersekolah itupun akan terpengaruh dan ikut-ikutan untuk tidak 

bersekolah. 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dari bab-

bab sebelumnya dan sesuai dengan hasil penelitian dilapangan, maka penulis 

dapat menyimpulkan tentang Bimbingan Karier dalam Menciptakan Kreativitas 

Anak di SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng adalah sebagai berikut: 

1. Program-program dalam bimbingan karier yang sudah dilaksanakan 

oleh SMP Yayasan Pendidikan Harapan Tegineneng dinilai dapat 

menciptakan semangat kreatif dan inovatif siswa sebagai upaya 

membangkitkan semangat kreativitas anak. Dengan adanya program 

bimbingan karier ini, para siswa menjadi tahu apa yang 

sesungguhnya program BK itu bukan hanya sebagai konseling saja. 

Bimbingan karier juga menjadi salah satu program yang menciptakan 

sumber daya manusia yang cukup baik agar mampu merelisasikan 

dan mengaktualisasikan diri. Jika semakin sering diadakan bimbingna 

karier dalam mata pelajaran BK maka para siswa semakin banyak 

memperoleh informasi tentang pekerjaan dan pendidikan yang 

menyoroti perkembangan kepribadian individu. 

2. Faktor hambatan yang menyebabkan siswa kesulitan dalam menerima 

bimbingan karier atau pemilihan karir antara lain:  
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1. Faktor yang datangnya dari dalam diri siswa (internal), seperti 

sikap belajar atau keingintahuan siswa mengenai bimbingan 

karier, motivasi, minat dan bakat, tingkat intelegensi, dan rasa 

percaya diri. 

2.  Faktor yang datang dari luar diri siswa (eksternal), seperti 

kurangnya sarana dan prasarana, keadaan ekonomi keluarga 

siswa, dan lingkungan tempat tinggal siswa yang tidak 

mendukung. 

B. Saran 

Dari simpulan penulis saat melakukan penelitian, ada beberapa 

kelemahan yang perlu diperbaiki oleh SMP Yayasan Pendidikan Harapan 

Tegineneng, maka penulis mencoba memberikan saran diantaranya: 

1. Sekolah  

Sekolah dapat  memberikan perhatian terhadap peran dan tugas guru 

BK  dengan memberikan   waktu  bimbingan  yang  lebih memadai.  

Guru  BK  dapat secara   aktif melaksanakan peran dan tugasnya serta 

guru BK dapat lebih optimal dalam melaksanakan layanan bimbingan  

konseling   khususnya  layanan bimbingan karir. Sekolah juga harus 

menyediakan sarana   dan   prasarana   penunjang   pelaksanaaan 

layanan bimbingan karir. 
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2. Guru BK  

Guru  BK dapat  lebih  meningkatkan  ilmu dan kemampuannya dalam 

melaksanakan layanan bimbingan karir untuk teknik atau metode yang 

digunakan dalam strategi implementasi layanan, sehingga pelaksanaan 

bimbingan karir dapat lebih variatif. Guru BK dapat melaksanakan 

teknik atau metode yang masih jarang dilaksanakan seperti 

sosiodrama,  homeroom  program, dengan mengikuti workshop, 

seminar, short course, dan pelatihan maupun menambah wawasan 

dengan buku. Guru BK dapat lebih aktif  dalam menyelenggarakan 

layanan bimbingan karir diluar kelas, baik melalui media maupun 

tatap muka. Evaluasi  layanan  bimbingan  karir  harus dilaksanakan 

secara berkelanjutan untuk perbaikan pelaksanaannya.  Sekaligus 

untuk  mengetahui sejauh mana layanan bimbingan karir yang 

dilaksanakan sudah memenuhi kebutuhan siswa. 
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