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ABSTRAK
URGENSI INFORMASI KARIER GUNA MENINGKATKAN 

PENGETAHUAN PESERTA DIDIK DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015-2016

Oleh
Novalia Citra

Salah satu ciri perkembangan dunia mutakhir adalah pesatnya berbagaiin formasi
akibat kemajuan teknologi-komunikasi Laju perkembangan informasi begitu dahsyat
dan sulit dibendung Hal ini tentu membawa tantangan tersendiri bagi dunia
pendidikan, khususnya dalam hubungan dengan layanan bimbingan dan konseling 
Keberadaan layanan infromasi karir di sekolah berperan membantu siswa untuk
mengetahui berbagai informasi, mengajak siswa untuk tidak ragu-ragu menentukan
karirnya kedepan. Melalui layanan informasi karir yang diberikan di sekolah, 
konselor dapat berperan membimbingsiswa agar mereka memiliki kematangan dalam
menentukan karir, baik karir yang berhubungan dengan prestasi universitas maupun
karir yang berhubungan dengan dunia pendidikan yang akan ditempuh selanjutnya. 

Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Bandar Lampung kelas XII. Ada dua
masalah yang diteliti, yaitu: pertama, mengenai proses layanan informasi karir yang 
dilakukan guru BK terhadap pesertadidik, kedua peranan layanan informasi karir
terhadap peningkatan kematangan karir peserta didik kelas. Adapun tujuan penelitian
ini yaitu untuk mengetahui proses dan peranan guru BK terhdap kematangan pilihan
karir siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, 
yaitu suatu penelitian lapangan dengan tujuan mendeskripsikan (menggambarkan) 
fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan berupa kata-kata tertulis dari orang-
orang yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis laporan penelitian  model ini berisi
kutipan-kutipan data dalam bentuk narasi. Data dan informasi yang berbentuk narasi
tersebut berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, proses layanan informasi karir yang 
dilakukan guru BK terhadap peserta didik dilakukan secara berkelompok, dimulai
dari penyiapan materil ayanan informasi, yaitumateri yang berhubungan dengan
profil 10 perguruan tinggi terkemuka, keunggulan dan kelebihan 10 perguruan tinggi
satu dengan yang lain, tenaga pengajardan prospek lulusan perguruan tinggi. 
Informasi seputar dunia industri kreatif Seperti periklanan, film kreatif, layanan
komputer dan percetakan. Kedua, peranan layanan informasi karir di MAN 1 Bandar 
Lampung dapat meningkatkan kematangan pilihan karir siswa, yang semula tidak
mengetahui sama sekali formasi kemudian mendapatkan informasi dari guru BK 
sehingga siswa memiliki kemantapan pilihan karirnya.  

Kata Kunci: Urgensi Bimbingan Karir Terhadap Pengetahuan Karir
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MOTTO 

                       

              

Artinya: Katakanlah, bekerjalah sepenuh kemampuanmu dan menurut profesimu 

masing-masing. Sesungguhnya aku pun berbuat atau bekerja pula. Kelak kamu akan 

mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari 

dunia ini. Sesungguhnya,  orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat 

keuntungan (QS. Al-An’am: 135).1

                                                          
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Lembaga Pentasbih dan Penerjemah 

Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001, h. 210
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri perkembangan dunia mutakhir adalah pesatnya persaingan 

karir  akibat kemajuan teknologi-komunikasi. Laju perkembangan kari sangat 

cepat dan sulit dibendung.

Hal ini tentu membawa tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, 

khususnya dalam hubungan dengan layanan bimbingan dan konseling.

Adanya kecenderungan perubahan terhadap pola-pola dunia kerja serta 

berbagai macam model pendidikan yang muncul di eraglobalisasi saat ini, 

membawa tantangan tersendiri bagi perubahan orientasi layanan bimbingan karir

Salah satu sasaran utama perubahan bimbingan karir adalah seputar layanan 

bimbingan karir

karana dieraglobalisasi perkembangan karir juga sangan di kedepan dan

dalam dunia kerja mau pun universitas karna karir adalah salah satu prestasi 

dalam suatu lembaga pendidikan mau pun istansi 

Dalam menghadapi tantangan kemajuan karir tersebut, Islam jauh-jauh 

hari telah memperingatkan agar orang-orang yang beriman hendaknya 

menggunakan akal dan nalarnya karena seburuk-buruk makhluk di sisi Allah 

adalah mereka yang tuli dan bisu (tidak menggunakan akalnya).
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Adapun permasalah permasalahan yang ada di MAN 1 Bandar Lampung 

 Tidak paham nya siswa dengan karir

 Lemah nya pemahamn  siswa dalam pembentukan karir

 Kurang nya pengembangan tentang pemahaan karir

Berbicara karir adalah suatu pembicaraan yang memberi mutu atau prestasi pada diri 

kita tentunya 

Menurut teori  Rhobet Nathan . bimbingan karir itu adalah suatu tingkatan mutu atau 

prestasi diri di dunia pendidikan maupun dunia kerja . Peserta didik di MAN 1 bandar 

lampung sangat kurangnya  pemahaman dalam pengetahuan karir dan penetuan karir

dan pserta didik hanya memahami bahwasan nya karir itu adalah suatu pekerjaan 

akan tetapi karir bukan lah suatu pekerjaan. Melaikan tingkatan mutu diri yang di 

peroleh dalam dunia kerja maupun perguruan tinggin dan pelaksanaa bimbingan karir

di MAN 1 Bandar Lampung blum mampu memberi pemahaman kepada peserta didik 

akan karir yang sesunguh nya dan bagaimana karir kedepan dan apakah karir hanya 

dalam dunia kerja atau kah ada dalam dunia pendidikan
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Hal ini ditegaskan dalam Surat al-Anfal ayat 22:

    

Artinya: Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada 

sisi Allah ialah orang-orang pekak dan tuli yang tidak mengerti apapun.

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa perkembangan teknologi-

bimbinganakan berdampak positif bagi orang-orang yang mau menggunakan 

akal-pikirannya. Demikian pula yang terjadi terhadap tuntutan dunia karir

Kecenderungan perubahan pola-pola layanan pengetahuan karir saat ini juga 

akan berpengaruh terhadap peran-peran konselor dalam memilih dan menentukan 

layanan bimbingan karir agar peserta didik yang mendapat bimbingan dan 

layanan mampu memutuskan dan memilih karir secara matang. 

Keberadaan layanan bimbingan karir di sekolah berperan membantu 

peserta didik untuk mengetahui berbagai bimbingan, mengajak peserta didik

untuk tidak ragu-ragu menentukan karirnya kedepan. Melalui layanan bimbingana

karie yang diberikan di sekolah, konselor dapat berperan membimbing peserta 

didik agar mereka memiliki  pengetahuan dalam menentukan karir, baik karir

yang berhubungan dengan dunia kerja maupun karir yang berhubungan dengan 

dunia pendidikan yang akan ditempuh selanjutnya. 
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Peserta didik yang memiliki pengetahuan karir tidak akan ragu-ragu 

menentukan sikap dan pilihan yang akan diambil. 

Misalnya, ketika peserta didik mendapat layanan pengetahuan karir 

tentang dunia pendidikan dengan baik, maka ia akan yakin untuk mengejar cita-

citanya agar dapat belajar sesuai dengan bimbingan yang dia peroleh dari 

konselornya. Akan tetapi, ia juga mesti menyadari bahwa karir apa pun yang 

diinginkan tentu tergantung kecakapan dan kemampuan dirinya serta latar 

belakang pendidikannya. Artinya, pemilihan karir seseorang akan ditentukan oleh 

banyak hal.  Jika latar belakangnya menunjang untuk meraih pekerjaan atau karir

tertentu, maka hal itu dapat diwujudkan dengan memilih karir di sekitar dunia 

pendidikan yang sesuai dengan kecakapan, kemampuan dan latar belakang 

pendidikannya.

Untuk mengetahui karir apa yang akan dipilih, dapat dimulai dari 

bimbingan layanan karir Jika ada bimbingan mengenai pemilihan karir, ia akan 

merefleksikan apakah bimbingan mengenai karir yang didengar dan dibacanya 

sesuai dengan latar belakangnya tadi. Jika sesuai maka ia akan memilih secara 

matang karir tersebut. 

Sebagai contoh, jika peserta didik setelah lulus sekolah akan melanjutkan 

kuliah di perguruan tinggi yang terkemuka, ia mesti mengetahui bimbingan

sebaik-baiknya dan sedetail-detailnya mengenai perguruan tinggi terkemuka 

tersebut. 
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Bimbingan mengenai perguruan tinggi yang diminatinya itu dapat ia 

peroleh atas usahanya sendiri, tetapi dapat pula bimbingan itu 

Diberikan oleh guru bimbingan di sekolah ketika guru tersebut 

memberikan layanan pengetahuan karir kepada peserta didik. Apalagi saat ini 

layanan bimbingan karir merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang 

diberikan guru BK di sekolah seiring dengan meningkatnya kebutuhan peserta 

didik akan bimbingan mengenai perguruan tinggi dan dunia kerja.      

Karir-karir tertentu berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan. Oleh 

sebab itu, bimbingan karir di sekolah saat ini difokuskan pada bidang layanan 

pengetahuan karir , baik mengenai bimbingan tentang perguruan tinggi yang bisa 

dimasuki oleh peserta didik setelah lulus SLTA maupun tentang lapangan 

pekerjaan. Dengan adanya layanan pengetahuan karir ,  akan lebih memudahkan 

peserta didik memahami dan mengetahui karir yang ada yang dapat ditempuhnya. 

Layanan pengetahuan karir biasanya dilakukan pada sekolah menengah atas 

karena setelah tamat SLTA sebagian besar peserta didik  akan melanjutkan studi 

di perguruan tinggi atau bekerja dan mencari karir sesuai dengan minat dan bakat 

serta latar belakang pendidikannya. 1

Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini dikenal banyak layanan 

bimbingan karir, Realitas ini menuntut kemampuan peserta didik membuat 

pilihan karir tertentu secara matang yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan 

                                                          
1Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2009, h. 133 
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dibimbing oleh guru bimbingan dan konseling. Selain itu, dengan adanya 

bimbingan khusus  mengenai karir yang dilakukan di sekolah, akan lebih 

memudahkan peserta didik mengindentifikasi dan memilih bimbingan-bimbingan 

karir apa yang ada. Selain itu, jika menyimak kecenderungan perubahan global 

saat ini, ada pergeseran dalam pemilihan karir Kenneth B. Hoyt menyatakan, 

sebagaimana dikutip Mohammad Surya:

Era layanan bimbingan pengetahuan saat ini mencerminkan berbagai 
perubahan yang saling terkait dalam aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, karir, 
pendidikan, dan sistem hidup lainnya. Perubahan dalam duniapendidikan dan 
duniakerja dan tempat kerja mempengaruhi pendidikan khususnya yang 
berkenaan dengan  perkembangan dan bimbingan karir2

Layanan bimbingan adalah layanan bimbingan yang memungkinkan 

peserta didik menerima dan memahami  berbagai bimbingan(seperti bimbingan

pendidikan, bimbingan jabatan, bimbingan karir) yang dapat dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan 

peserta didik. Oleh karena itu, sasaran layanan bimbingan bukan saja peserta 

didik, tetapi juga orang tua/wali sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar 

terhadap peserta didik agar mereka dapat menerima bimbingan yang amat 

berguna bagi perkembangan anak-anak mereka.Layanan bimbingan bertujuan 

membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang 

berbagai hal sehingga tidak salah dalam memilih sesuatu.  Dalam konteks layanan 

bimbingan karir, biasanya memuat empat pokok layanan, yakni: 

                                                          
2Mohamad Surya, Mewujudkan Bimbingan dan Konseling Profesional, diterbitkan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2008, h. 93 
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Pertama, pengenalan terhadap dunia pendidikan dan dunia kerja dan 

usaha untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Kedua, pengenalan dan pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan 

kecenderungan karir yang hendak dikembangkan.

Ketiga, pengembangan dan pemantapan bimbingan tentang kondisi 

tuntutan dunia pendidikan/kerja, jenis-jenis universitas atau perguruan 

tinggi/pekerjaan tertentu, serta latihan kerja sesuai dengan pilihan karir

Keempa, atau terakhir, pemantapan cita-cita karir sesuai dengan bakat, 

minat dan kemampuan, serta pemantapan sikap positif dan obyektif terhadap 

pilihan karir3

Bimbingan karir di sekolah memiliki beberapa tujuan, terutama dalam 

hubungannya dengan layanan bimbingan karir bagi peserta didik. Di antara tujuan 

layanan bimbingan bimbingan karir tersebut adalah:

(1) membekali pribadi dengan keterampilan untuk mampu men menyesuaikan

tingkatkan kemampuan dan jenjang karir dalam prestasi di perguruan tinggi diri

meningkatkan diri; (2) membantu pribadi dalam memperoleh kesadaran karir, 

eksplorasi karir, dan pembuatan keputusan karir; (3) menghubungkan antara 

pendidikan dan pekerjaan  sehingga dapat membuat pilihan keduanya; (4) 

membuat pekerjaan sebagai satu bagian keseluruhan gaya hidup yang bermakna; 

(5) memperbaiki pendidikan dengan memasukkan penekanan karir di dalam 

kelas; (6) meningkatkan kemitraan antara sektor swasta  dan pendidikan; (7) 
                                                          

3Hallen, Bimbingan dan Konseling, Ciputat Press, Jakarta, 2002, h. 80 
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mengurangi penyimpangan dan keragaman dan melindungi kebebasan membuat 

pilihan.4

Dalam melaksanakan tujuan tersebut, layanan bimbingan bimbingan karir di 

sekolah yang dilakukan guru BK umumnya menempuh beberapa cara. Di 

antaranya dimulai dari aspek pemahaman terhadap dunia pendidikan, perencanaan 

dan pemilihan karir (profesi) tertentu, penyediaan berbagai program studi yang 

berorientasi karir, nilai-nilai kehidupan yang berkenaan dengan karir, cita-cita 

masa depan, minat terhadap karir tertentu, kemampuan dalam bidang karir

tertentu, bakat khusus terhadap karir tertentu, kepribadian yang berkenaan dengan 

karir tertentu, harapan keluarga, masa depan (prospek) karir yang akan ditempuh.

Kecenderungan perubahan pola-pola bimbingan karir sebagaimana 

dikemukakan di atas, akan berpengaruh terhadap peran-peran konselor dalam 

melaksanakan proses bimbingan karir kepada peserta didik mengingat luasnya 

bimbingan karir yang ada saat ini. Hal yang paling mendasar yang mesti 

dilakukan konselor menurut Mohamad Surya, adalah “Memahami dan memenuhi 

harapan-harapan peserta didik akan layanan bimbingan karir sebaik-baiknya 

sehingga mereka memiliki bekal pada saat meninggalkan bangku sekolah”.5

Layanan bimbingan karir sudah ada di MAN 1 BANDAR LAMPUNG

sebagai salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling untuk peserta didik

kelas XII. Layanan bimbingan bimbingan karir sudah terlaksana di MAN 1 

                                                          
4Mohamad Surya, Op.Cit., h. 94-95 
5Ibid., h. 95 
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BANDAR LAMPUNG, sebagaimana diketahui saat peneliti mengikuti PPL tahun 

lalu. 

Peranan guru BK dalam memberikan layanan bimbingan karir sudah berjalan 

dengan materi yang terdiri dari: (1) Menyusun bimbingan karir (Bakat dan 

kemampuan peserta didik, sifat-sifat diri peserta didik, jenisperguruan tinggi / 

pekerjaan yang diminati, cita-cita di bidang karir, kegiatan-kegiatan yang 

diminati), (2) Mengelola Bimbingan karir (Pemilihan jurusan sesuai dengan 

minat, bakat dan kemampuannya, Pemilihan perguruan tinggi dan tahu masa 

depannya. (3) Mempertimbangkan pilihan (Tahu tugas yang harus dikerjakan 

kelak, Memahami syarat-syarat masuk perguruan tinggi dan pekerjaan, 

Memahami kemampuan diri sendiri secara obyektif mengenai keputusan karir, 

mengetahui keputusan yang harus dikerjakan kelak, memahami syarat-syarat 

pekerjaan, dengan jujur dan obyektif memahami kemampuan diri sendiri. (4) 

Materi Perencanaan masa depan (Tindakan yang dikerjakan sekarang akan 

mempengaruhi kehidupan yang akan datang, Perlu pertimbangan tentang 

pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia dilsanakan mulai dari 

perencanaan karir, eksplorasi karir dan pengetahuan tentang membuat keputusan 

karir, (5) Materi tentang pemahaman yang mantap tentang kemampuan, bakat dan 

minat peserta didik; (6) Materi tentang pemantapan pilihan karir/kejuruan sesuai 

dengan bakat dan minat, (7) Materi tentang pemantapan kegiatan belajar sesuai 

dengan tuntutan karir/kejuruan memilih dan menetapkan kegiatan ekstrakurikuler 
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yang sesuai dan mengikuti pendidikan keterampilan yang menunjang 

perkembangan karir6

Dilihat dari perencanaan karir, peran guru BK kelas XII IAI MAN 1 

BANDAR LAMPUNG diimplementasikan dalam bentuk pencarian bimbingan 

karir dan seberapa besar keterlibatan peserta didik dalam proses tersebut. Kondisi 

tersebut didukung oleh pengetahuan tentang macam-macam unsur pada setiap 

pekerjaan.

Untuk eksplorasi karir, diperlihatkan dengan kemampuan guru BK kelas XII

IAI MAN 1 Bandar Lampung dalam melakukan pencarian bimbingan karir dari 

berbagai sumber karir, seperti dari majalah, dari internet, teman, guru bidang 

studi, konselor sekolah, dan sebagainya. Aspek eksplorasi karir berhubungan 

dengan seberapa banyak bimbingan karir yang diperoleh peserta didik dari 

berbagi sumber tersebut.

Mengenai pengetahuan tentang membuat keputusan karir, guru BK mengukur 

kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuan dan pemikiran 

dalam membuat perencanaan kari. Konsep ini didasari pada tuntutan peserta 

didik sendiri dalam membuat keputusan karir, dengan asumsi apabila peserta 

didik mengetahui bagaimana orang lain membuat keputusan karir maka 

                                                          
6 Dokumentasi Guru Bimbingan Konseling Kelas XI tahun 2014
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diharapkan mereka juga mampu membuat keputusan karir yang tepat bagi 

dirinya.7

Selain materi, berdasarkan survei awal dapat dikemukaan juga mengenai 

teknik layanan bimbingan karir yang diterapkan guru BK di MAN 1 BANDAR 

LAMPUNG: Yaitu pertama, menggu nakan teknik bantuan dari pihak lain 

sebagai nara sumber, misalnya dengan mengundang “tokoh karir”, kedua 

menggunakan tehnik “papan bimbingan”. Untuk media layanan yang digunakan 

diketahui ketika dilakukan observasi, yaitu hampir semua media digunakan, baik 

cetak maupun elektronik.8

Berdasarkan pemaparan di atas itulah yang menjadi alasan penelitian

memilih MAN 1 BANDAR LAMPUNG sebagai lokasi penelitian tunggal. Salah 

satu upaya peningkatan mutu  pendidikan di MAN 1 BANDAR LAMPUNGserta 

menjaga nama baik sekolah, maka MAN 1 ini memberikan pelayanan bimbingan

bimbingan karir yang bertujuan meningkatkan pengetahuan karir peserta didik. 

Dari pengalaman yang telah berjalan selama hampir delapan  tahun  

menjadi sekolah  negeri yang favorit,  nampak terasa adanya kecenderungan 

positif peningkatan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil survei awal 

ditemukan bahwa sebagian besar hasil belajar peserta didik sudah tuntas.Oleh 

karena itu maka perlu diketahui seberapa banyak peserta didik yang hasil 

                                                          
7Wawancara dengan Ibu dina, guru BK kelas XIMAN 1 Bandar Lampung pada 4november 

2016
8Observasi pada  november 2016



12

belajarnya tuntas dan seberapa banyak hasil belajar peserta didik yang belum 

tuntas karena ini berpengaruh terhadap pengetahuan karir peserta didik.

Keberhasilan belajar tersebut tidak terlepas dari sistem belajar yang 

diterapkan  MAN 1 BANDAR LAMPUNG yang menggunakan dua sistem 

belajar; yaitu untuk kelas X menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) 

dan untuk kelas  XI dan kelas XII masih menggunakan sistem paket.9

Selain itu, MAN 1 BANDAR LAMPUNG menerapkan kurikulum KTSP. Melalui 

KTSP, sekolah ini melaksanakan program pendidikannya sesuai dengan 

karakteristik, bakat, minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Pengembangan 

Kurikulum MAN 1 BANDAR LAMPUNG  melibatkan seluruh warga sekolah 

dengan berkoordinasi kepada pemangku kepentingan, dan memperhatikan 

keunggulan lokal, nasional dan berwawasan global.

Berdasarkan bimbingan yang diperoleh dari hasil survei awal tersebut, maka 

penelitian tertarik untuk mengetahui lebih jauh peranan layanan bimbingan

bimbingan karir terhadap pengetahuan karir peserta didikkelas  XII MAN 1 

BANDAR LAMPUNG. 

B. Identifikasi Masalah

Dari deskripsi teori dan gambaran lapangan di MAN 1 BANDAR 

LAMPUNG di atas, permasalahan Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                                          
9Dokumentasi MAN 1 Bandar Lampung 2016
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1. Kurangan penerapan bimbingan bimbingan karir yang diberikan guru BK 

Kurangnya pemahaman /pengetahuan pesera didik dengan bimbingan karir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan karir dalam meningkatkan 

pengetahuan karir peserta didik di MAN 1 BANDAR LAMPUNG

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan proposal penelitian  ini adalah 

untuk:

a. Mengetahui proses layanan bimbingan karir yang dilakukan guru BK 

terhadap peserta didik kelas XII MAN 1 BANDAR LAMPUNG.

b. Untuk mengetahuiimplemntasi peranan layanan pengetahuan karir dalam 

peningkatan pengetahuan karir peserta didikkelas XIIMAN 1 BANDAR 

LAMPUNG. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis

1) Sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 

bimbingan karir di MAN 1 BANDAR LAMPUNG..

2) Sebagai tambahan khazanah keilmuan dalam menumbuhkan 

pengetahuan pemilihan karir di kalangan peserta didik.
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b. Kegunaan praktis

Sebagai kontribusi pendidikan dalam layanan pengetahuan karir pada 

jurusan bimbingan dan konseling.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan  Karir

1. Pengertian Bimbingan Karir

Bimbingan merupakan proses memberikan bantuan yang terus-

menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai 

kedirian dalam pemaha diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat 

perkembangan pribadi  yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. 

Dalam Islam, hal ini sejalan dengan fir Allah swt. dalam al-Qur’an Surat al-

An’am ayat 135 yang berbunyi:

                

     

Artinya: Katakanlah, bekerjalah sepenuh kemampuanmu dan menurut 

profesimu masing-masing. Sesungguhnya aku pun berbuat atau bekerja pula. 

Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan 

memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya,  orang-orang yang 

zalim itu tidak akan mendapat keuntungan.1

Dalam ayat di atas jelas bahwa setiap kaum muslim dihimbau untuk 

bekerja, memilih pekerjaan sesuai situasi dan kondisi dirinya. Dengan begitu 

maka ia akan memperoleh hasil dari apa yang dia raih di dunia ini. Jika 

                                                          
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Lembaga Pentasbih dan Penerjemah 

Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001, h. 210
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berkemauan menjadi guru, maka kariryang mesti ditempuh adalah pendidikan 

guru atau memilih untuk mempersiapkan diri menjadi guru sehingga harapan 

itu akan tercapai dengan mengumpulkan bimbingan karirguru yang sesuai dan 

relevan. 

Mohamad Surya mendefinisikan bimbingan karir sebagai suatu proses 

bimbingan untuk mencapai kompetensi tertentu, seperti pemaha bimbingan

pendidikan, berkaitan dengan bakat dan kecenderungan pilihan arah 

pengembangan karir ke depan.2

Berdasarkan pengertian di atas, bimbingan karir dapat bermakna suatu 

bantuan dari pembimbing kepada terbimbing (peseta didik) dalam menghadapi 

dan memecahkan masalah-masalah karir. Dengan kata lan, bimbingan karir

adalah suatu proses pemberian bantuan dari seseorang yang ahli atau 

pembimbing kepada individu/kelompok agar mereka dapat mengembangkan 

kemampuannya secara optimal dan dapat menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan untuk pilihan merencanakan hidupnya dimasa yang akan datang 

berkenaan dengan, studi lanjutan,jabatan dan karir untuk kesejahteraan hidup 

ditempat yang akan jadi tujuannya. 

                                                          
2Mohamad Surya, Mewujudkan Bimbingan dan Konseling Profesional, Jurusan Psikologi dan 

Bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2008, h. 34 
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2. Teori-teori BimbinganKarir

Bimbingan karir diadakan sebagai perwujudan dari perkembangan individu 

menuju aktualisasi diri.Hal ini berarti bimbingan karir berhubungan dengan 

aspek psikologis pemilihan dan perkembangan karir. Untuk itu, bimbingan karir

bertitik-tolak dari teori-teori pemilihan karir yang telah dikemukakan para ahli. 

Berikut ini akan dikemukakan secara ringkas mengenai teori-teori pemilihan 

karir secara umum. 

a. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa dicetuskan oleh Sigmund Freud yang medang bahwa 

asal mula minat seseorang sebagai suatu respon terhadap kebutuhan ego 

untuk memperoleh kepuasan.

Pemilihan karir merupakan kebutuhan bawah sadar usia.

Dalam hal ini, konselor sebaiknya mampu menganalisis kebutuhan-

kebutuahn karir seseorang dan membantu agar mereka merasa puas karena 

karir berhubungan dengan ego.

b. Teori Roe

Teori Roe maksudnya yaitu nama si penemunya, dia Roe berpendapat 

bahwa karir adalah kebutuhan dasar usia. Teori Roe sering disebut juga 

sebagai pendekatan teori kebutuhan terhadap pemilihan karir. Pemilihan 

pekerjaan menurut teori ini bermula dari pemilihan pekerjaan yang 

berorientasi pada usia atau berorientasi pada bukan usia.

c. Teori Ginzberg
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Teori ini medang bahwa pemilihan karir sebagai suatu proses 

perpaduan antara nilai-nilai dan kesempatan. Menurut teori ini, pemilihan 

karir mencakup beberapa periode perkembangan, yaitu fase pemilihan 

(proses seleksi) dan fase realistik (tercapainya integrasi kemampuan dan 

minat).

d. Teori Carter

Teori ini berpendapat bahwa pemilihan karir terkait masalah minat 

seseorang. Minat klien umumnya berkembang dari identifikasi terhadap 

suatu karir (pendidikan maupun pekerjaan) dia klien menyatakan 

tantangan bidang karir yang di;pilihnya ke dalam konsep dirinya dan 

minat pekerjaan sehingga menjadi suatu yang relatif stabil. Minat akan 

beralih apabila ada perubahan  diri terhadap perubahan suatu pekerjaan 

tertentu. 

e. Teori Super

Teori ini medang pemilihan karir sebagai suatu implementasi konsep 

diri.Menurut teori super ini, seseorang mempunyai kualifikasi atau 

kewenangan untuk banyak bidang pekerjaan, dan setiap bidang pekerjaan 

menuntut suatu pola karakteristik kecakapan dan ciri-ciri pribadi.Pola-pola 

karir terkait dengan tingkat sosial-ekonomi orang tua.

f. Teori Holland

Teori ini medang bahwa pemilihan karir terkait dengan tipe 

kepribadian, yaitu tipe realistik, tipe intelektual, tipe sosial, tipe 
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konvensional, tipe kerja sama, tipe artistik. Masing-masing tipe 

mempunyai tujuan empiris, peranan yang dikehendaki, kegiatan, dan 

konsep diri. Sebagai contoh, orang yang realstis akan 

menghendakikegiatan fisik dan teknis, sedangkan nilai-nilai ekonomi, 

sosial, estetik mempunyai kepentingan yang lebih rendah. 3

Dari enam teori pemilihan karir tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan karir seseorang tidak bersifat tunggal tetapi beragam, dan 

pandangan mengenai pilihan karir juga terdiri dari banyak teori dan 

masing-masing teori memiliki kekhasannya masing-masing tergantung 

teori siapa yang digunakan. Dalam Skripsi ini teori yang lebih pas dan 

sesuai adalah teori Super dia ia medang pemilihan karir seseorang sebagai 

suatu pelaksanaan konsep diri. Menurut teori Super ini, seseorang 

mempunyai kualifikasi atau kewenangan untuk banyak bidang pekerjaan, 

dan setiap bidang pekerjaan menuntut suatu pola karakteristik kecakapan 

dan ciri-ciri pribadi masing-masing.

Namun demikian, hamper semua teori mengenai karir di atas 

mempertimbangkan masalah situasi, kondisi dan keadaan pribadi masing-

masing.

Demikian sejumlah teori tentang karir dari para pakar dan 

hubungannya dengan pemilihan karir seseorang.

                                                          
3Mohamad Surya, Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori), Kota Kembang, 

Yogyakarta, 1988, h. 232-235
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3. Tujuan Bimbingan Karir

Dalam bimbingan karir di sekolah, terdapat dua tujuan utama 

diadakannya program bimbingan karir, yaitu tujuan secara umum dan 

tujuan secara khusus.

a. Tujuan umum 

Tujuan umum diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah menurut 

Dewa Ketut Sukardi, ialah membantu peseta didik dalam pemaha dirinya 

dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan,  perencanaan, dan 

pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan  cara hidup 

yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan  seimbang 

dengan dirinya dan lingkungannya. 4

b. Tujuan khusus 

Tujuan khusus yang menjadi sasaran bimbingan karir. Di 

antaranya menurut Dewa Ketut Sukardi, agar peseta didikdapat  

meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri (self concept). Hal ini 

meliputi pengetahuan tentang kemampuan kerja, studi, minat, kebutuhan 

hidup dan nilai-nilai. Semuanya ini nantinya merupakan  langkah awal 

                                                          
4Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir di Sekolah-Sekolah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, 

h. 31-32 
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dalam menentukan arah pilihan karir yang tepat bagi peseerta didik dalam 

memilih karir yang sesuai dengan pemaha dirinya. 5

Di samping itu, sebelum menetapkan tujuan maka yang perlu 

dipahami ialah faktor sosial ekonomi  keluarga, lingkungan hidup dan relasi 

serta kesempatan memilih perguruan tinggi setelah lulus dari penddikan yang 

ditempuh, atau peluang  dan pasaran kerja bagi para alumni. Hal ini menjadi 

penting ketika peseta didik telah merencanakan untuk langsung terjun ke atau 

perguruan tinggisetelah lulus.

Bagi mereka yang telah mempunyai bekal bimbingan yang cukup, 

maka mereka mampu dalam menentukan sikap yang positif dalam 

menentukan arah pilih karir yang sesuai dengan dirinya.6

Bimbingan karir yang dilaksanakan di Sekolahan tentu juga bertujuan 

agar peseta didik dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam 

menghadapi pilihan  pendidikan dan lapangan kerja serta dalam persiapan 

memasukinya hambatan yang mungkin  timbul yang disebabkan oleh dirinya 

sendiri dan faktor lingkungan, serta  mencari jalan untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut. 

Mengembangkan sikap dan nilai yang positif terhadap diri sendiri 

dapat dikembangkan oleh anak didik dengan cara: memahami potensi-potensi 

diri sendiri, dapat menerima kenyataan tentang diri sendiri, berani mengambil 

                                                          
5Ibid., 32-33 
6Mohamad Surya, “Bmbingan dan Layanan Karir”, http//www.m_surya blogspot.com, -

artikel Bk-html. Dibuka tanggal 28 Januari 2014 pukul 20.00 WIB 
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suatu keputusan tentang apa yang sebaiknya dipilih, serta memiliki 

kemampuan daya penalaran untuk mempertimbangkan berbagai alternatif 

pemecahan masalah. 

Selain tujuan tersebut, yang penting juga adalah agar peseta didik

memiliki pandangan yang obyektif tentang pendidikan dan pekerjaan  secara 

langsung, dan ini   akan membantu mereka dalam usaha mengembangkan dan  

merancang masa depan yang lebih baik dan cemerlang. Untuk itu peseta didik  

memerlukan berbagai bimbingan tentang cara-cara hidup orang-orang yang  

berpendidikan tinggi dan menjabat pekerjaan tertentu, termasuk di dalamnya 

kepuasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam lembaga pendidikan dan 

pekerjaan yang dijabatnya. 

Bimbingan karir dilaksanakan di sekolah juga bertujuan agar peseta 

didik dapatmeningkatkan ketrampilan berpikir agar mampu mengambil 

keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam 

perguruan tinggi. Melalui bimbingan karirpeseta didik akan diarahkan dalam 

mengenal diri  dan kemampuannya untuk memahami diri dan senantiasa 

mampu  meningkatkan kemampuannya, melatih dalam merencanakan 

karirnya sehingga dengan demikian peseta didik menjadi terlatih dan bersikap 

dewasa dalam berpikir dan merencanakan karirnya. 

Dengan bimbingan karir diharapkan peseta didikmampu dalam 

merencanakan karirnya dan mampu dalam mengambil keputusan yang tepat  

untuk karirnya sehingga tercipta adanya sikap yang positif terhadap karir  
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yang akan menjadi pilihannya; Bimbingan karir dilaksanakan di sekolah 

bertujuan agar peseta didik dapat  menguasai ketrampilan dasar yang penting 

terutama  kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa dan 

sebagainya.  

Perguruan tinggi merupakan dunia baru bagi peserta didik, karena itu  

menuntut perubahan pemaha dan cara belajar yang berbeda dengan cara 

belajar. Oleh karena itu, peseta didikdiharapkan cukup profesional dalam 

menghadapi perkuliahan dan pekerjaan, serta profesional dalam menjalin 

hubungan yang baik dengan lingkungan kampus dan dunia kerja.

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan perguruan 

tinggi dan kerja, sangat mendukung peseta didik dalam kepuasan menjalani 

karirnya.Dengan kondisi lingkungan yang kondusif, peseta didikakan 

menjalani perkuliahan dengan rasa senang dan tanpa beban sehingga karirnya 

dapat memberikan kepuasan tersendiri.

Dari keterangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

tujuan bimbingan karirlebih menitik beratkan kepada layanan yang mengarah 

untuk persiapan menuju masa depan dunia karir. Perkembangan karir dewasa 

ini begitu pesat sehingga pola-pola bimbingan karir serta tujuan bimbingan 

karir berubah.Saat ini peseta didik senantiasa mencari bimbingan terbaru 
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tentang karakteristik pekerjaan/karir yang sedang berkembang luas di 

masyarakat.7

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan adanya program 

bimbingan karir di sekolah, yaitu agar peseta didik dapat  meningkatkan 

pengetahuannya tentang  dunia pendidikan yang ingin ditempuhnya.

Pemaha tentang perguruan tinggimeliputi pemaha tentang bimbingan 

karirtentang berbagai persyaratan penerimaan dalam dunia perguruan tinggi, 

isi serta sifat suatu lapangan kerja, situasi pekerjaan termasuk dalam aspek 

sosial, fisik, administrasi, masa depan suatu perguruan tinggi, organisasinya, 

serta gaya hidup dalam suatu jabatan. Pemaha terhadap dunia pendidikan 

meliputi status pendidikan, profil lembaga pendidikan, gambaran lulusan dan 

sebagainya.

4. Peranan Layanan Bimbingankarir

Pelaksanaan layanan bimbingan karir mencakup dua sasaran layanan , 

yaitu menyangkut guru bimbingan dan konseling dan peseta didik itu sendiri 

sebagai yang menerima bimbingan. Untuk guru bimbingan dan konseling,  

layanan bimbingan di sekolah mengacu pada prinsip keterbukaan, 

kerahasiaan, keadilan dan kerja sama. Sementara untuk peseta didik, semua 

peseta didik hendaknya mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil san 

sejajar. Tidak ada pilih kasih dan pembedaan di antara peseta didik, 

                                                          
7Tohirin,  Op.Cit., h. 134-135 



24

prinsipnya semua peseta didik memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengetahui karir yang diinginkan.8

Sementara itu menurut Dewa Ketut Sukardi, agar bimbingan karir di 

sekolah dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan, maka beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan 

perlu diperhatikan oleh para pembimbing pada khususnya dan administrator 

sekolah pada umumnya, terutama ketika guru bimbingan dan konseling akan 

menyusun serangkaian program pelaksanaan layanan bimbingan karir di  

sekolah.

Secara umum, pelaksanaanlayanan bimbingan karir di menurut Dewa 

Ketut Sukardi adalah: 

a. Seluruh peseta didik hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Semua 

peseta didik memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan 

fasilitas bimbingan karir. Tidak ada perkecualian baik itu yang kaya 

maupun yang miskin. Setiap peseta didik memiliki hak yang sama untuk 

mengembangkan diri dan merencanakan karir sesuai dengan kemampuan 

yang ada pada dirinya, melalui bimbingan karir. 

b. Setiap peseta didik hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai 

suatu jalan hidup, dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. 

                                                          
8Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Andi Offset, Yogyakarta, cet. Ke-2, 

2003, h. 38
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Bimbingan karir memberikan pemaha kepada peseta didik dalam berkarir, 

bahwa setelah lulus, mereka membutuhkan suatu tempat dan karya untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah diterima dibangku sekolah. Karir

tersebut dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup dan masa 

depannya. Dengan bimbingan karirpeseta didik mempunyai kedirian 

dalam menentukan dan memilih karir yang dapat memberikan 

kebahagiaan hidup dan masa depannya.

c. Peseta didik hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemaha yang 

cukup memadahi terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan 

perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Pemaha 

diri sebagai langkah awal dalam merencanakan karir, memberikan 

dorongan bagi peseta didik untuk mengenal dan mengetahui segala yang 

ada dalam dirinya. Dengan pemaha diri, peseta didik memiliki 

kemampuan dalam menentukan dan memilih karir a yang cocok/sesuai 

dan mampu memberikan kesenangan dalam menjalaninya. 

d. Peseta didik secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh 

pemaha tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya. Sebagai 

lembaga pendidikan kejuruan yang mencetak tenaga terampil yang siap 

terjun di dunia perguruan tinggi. Lulusan peseta didikdiharapkan memiliki 

kedirian dalam mengelola diri dan kemampuannya dalam mempersiapkan 

diri menghadapi dunia kerjanya. Melalui bimbingan karirpeseta didik
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memperoleh pemaha tentang keselarasan bidang kejuruan yang ditekuni 

saat ini dengan bidang karir yang akan ditekuninya nanti. 

e. Setiap peseta didik hendaknya memilih kesempatan untuk menguji 

konsep, berbagai peranan dan ketrampilannya guna mengembangkan nilai-

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

depannya. Peseta didikhendaknya memiliki inisiatif dan kreativitas dalam 

menambah dan memperluas ilmu yang diperolehnya untuk 

mengembangkan diri dan kemampuannya sebagai bekal dalam 

mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan karirnya. Peseta didik

yang telah memiliki nilai-nilai lebih dalam kemampuannya tidak 

dikhawatirkan untuk memiliki kedirian dalam memilih karir yang sesuai 

dengan keadaan dirinya. 

f. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara 

fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya. 

Program materi bimbingan karir dalam penyampaiannya diintegrasikan 

dengan materi bimbingan konseling. Hal ini dilakukan karena bimbingan 

karir merupakan bagian dari bimbingan. 

g. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas, dengan 

koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi 

masyarakat. Sampai saat ini pelaksanaan bimbingan karir yang diberikan 

semenjak kelas X hingga kelas XII memberikan pelayanan yang berpusat 

di ruang kelas. Di kelas peseta didik mempunyai kesempatan yang sama 
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dalam memperoleh bimbingan, dan didukung partisipasi orang tua dan 

peran masyarakat di sekitarnya.9

Dari pendapat mengenai prinsip yang terdapat dalam bimbingan karir

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan karir memiliki 

prinsip tersendiri dan tidak asal-asalan. Prinsip tersebut dirumuskan dalam 

bentuk pedo yang umum  dan jelas ketika guru bimbingan dan konseling 

memberikan pelayanan kepada peseta didiknya dalam mendeteksi diri,  

memberikan layanan tentang karakteristik perguruan tinggisehingga mampu  

menciptakan kedirian menentukan arah pilihan karir yang sesuai dengan 

keadaan diri, agar mampu mencapai kebahagiaan hidup dimasa depan 

karirnya. 

5. Upaya Peningkatan Bimbingan Karir

merupakan salah satu jenis bidang bimbingan dalam layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah.

Sementara bimbingan karir sendiri memiliki bidang-bidang tersendiri.

Secara umum, ada tiga bidang layanan bimbingan karir, yaitu: (1) 

bimbingankarir, (2) orientasi karir, (3) penempatan dan penyaluran karir.

 Bimbingan Karir Di Sekolah 

merupakan layanan dasar yangberhubungan dengan bimbingan yang 

menyangkut karir tertentu.Layanan bimbingan karirberupa layanan 

pengumpulan data, layanan pemberian bimbingankarir, layanan penempatan, 
                                                          

9Dewa Ketut Sukardi, Op. Cit., h. 36-37 
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layanan terhadap peseta didik yang memiliki masalah pribadi, layanan alih 

tugas, layanan penilaian dan tindak lanjut.

a. Bidang Orientasi Karir

orientasi karir di sekolah merupakan layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan (seperti 

sekolah/perguruan tinggi) yang baru dimasukinya, dalam rangka 

mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di 

lingkungan yang baru itu.10

Melalui orientasi diharapkan peseta didik mengenal dan memahami 

dengan baik lingkungan perguruan tinggi atau perguruan tinggiyang 

menjadi pilihan karirnya.

Dengan begitu maka bidang orientasi karir saling terhubung dengan 

bidang bimbingan.Setelah peseta didik mengenail bimbingankarir, maka 

kemudian mereka melakukan orientasi karir.

b. Bidang Penempatan dan Penyaluran

Bidang penempatan dan penyaluran yaitu bidang bimbingan dan 

konseling karir yang memungkinkan peserta didik memperoleh 

penempatan dan penyaluran yang tepat (baik mengenai perguruan tinggi 
                                                          

10Hallan, Bimbingan dan Konseling, Ciputat Press, Jakarta, 2002, h. 81 
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maupun pekerjaan) sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi 

pribadi masing-masing peserta didik.11

Bidang ini sangat penting sebagai lanjutan dari dua bidang 

sebelumnya.

Berbagai hal yang menyebabkan potensi, bakat dan minat yang tidak 

tersalurkan secara baik dan tepat akan mengakibatkan peseta didik yang 

bersangkutan tidak dapat berkembang secara optimal. Melalui bidang 

penempatan dan penyaluran ini member kemungkinan kepada para peseta 

didik untuk memiliki pilihan karir secara tap atau memiliki kematangan karir

dengan baik.

Bidang ini bertujuan untuk metapkan pilihan karir para peseta 

didik.Setelah bimbingan dan orientasi karir terserap dengan baik, maka 

diharapkan peseta didik memiliki sikap dan pemaha diri sehingga mampu 

membuat pemilihan karir secara meyakinkan.Pemilihan karir dapat dilakukan 

melalui bimbingan dalam bimbingan karir pada peseta didik dengan konsep 

pemikirannya dan sikap positif untuk memiliki keterampilan merencanakan 

karir dan keputusan pemilihan karir untuk dirinya.12

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa jika dilhat dari 

segi layanan yang diberikan, bidang bimbingan karir terdiri dari bidang 

                                                          
11Ibid., h. 83 
12Ifdil Dahlan, “Bidang Layanan Informasi Karir di Sekolah”, http// 

www.konselingindonesia.com. html.2/dibuka pada tanggal 24 Januari 2014 pukul 20.00 WIB 
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bimbingan, orientai dan penyaluran.Sementara jika dilihat dari bidang 

persiapannya, maka bidang bimbingan karir terdiri dari bidang perencanaan 

B. Pengetahuan Karier Peserta Didik

1. Tahap Pengetahuan Karir

Tahapan Pengetahuankarir menurut Super mengenai life span- life 

space, adalah hubungan antara tahapan hidup psikologis dengan teori peranan 

sosial untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karir yang multi 

peran.Ada dua dimensi yang dibangun dalam teori tersebut.

Dimensi waktu yang diistilahkan dengan life span merupakan tahapan 

perkembangan karir yang dimainkan sesuai dengan umur yakni dari masih 

seorang anak, belajar, hidup dalam masyarakat, bekerja, menikah sampai 

dengan masa pensiun. 

Dimensi kedua merupakan dimensi ruang atau life space yakni dimensi 

yang berkaitan dengan kondisi sosial tempat individu tersebut hidup. Sehingga 

pada usia tertentu, individu memiliki peran perkembangan yang harus 

dijalankan sesuai dengan tahapan perkembangannya. 

Hubungan mengenai usia dengan tahapan perkembangan karir menurut 

Super dinamakan dengan pelangi karir kehidupan.
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Pelangi karir kehidupan ini menggambarkan keterkaitan antara usia dengan 

tahapan perkembangan yang menjadi tugas perkembangan dalam hidupnya. 

Berikut ini merupakan gambaran pelangi karir kehidupan (life-career rainbow) 

dari Super. 

Tahap perkembangan kehidupan berkaitan dengan perkembangan karir yang 

diajukan oleh Super, ada lima tahap perkembangan karir

Fase pengembangan (Growth) dari saat lahir sampai usia kurang lebih 15 

tahun, dia anak mengembangkan berbagai potensi, pandangan khas, sikap, 

minat dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri 

( self-concept structure ). 

Fase explorasi (Exploration) usia 15 sampai 24 tahun, dia individu 

memikirkan berbagai alternatif jabatan, tetapi belum mengambil keputusan 

yang mengikat. Fase petapan (Establishment) usia 25 sampai 44 tahun, yang 

bercirikan usaha tekun metapkan diri melalui seluk beluk pengala selama 

menjalani karir tertentu. Fase pembinaan (Maintenance), usia 45 sampai 64 

tahun, dia orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan 

jabatannya. 

Fase kemunduran (Decline), bila orang memasuki masa pensiun harus 

menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya.Kelima tahap ini 

merupakan acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut 
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keterlibatan dalam karir, yang nampak dalam tugas perkembangan karir

(Vocational development tasks).13

Subyek dalam penelitian ini merupakan siswa  yang berada pada tahapan 

eksplorasi. Tahap ini terjadi pada masa remaja, mulai usia 15 hingga 24 tahun. 

Menurut Super, pada tahap ini individu banyak melakukan penjajagan atau 

mengeksplorasi karirapa yang cocok dengan dirinya. Tugas perkembangan 

pada tahap ini adalah mengkristalisasi, menspesifikasi dan 

mengimplementasikan pilihan karir tahap ini dibagi menjadi tiga sub tahap, 

yaitu:

a. Sub Tahap Sementara ( 14–17 tahun). Tugas perkembangan pada sub 

tahap ini adalah mengkristalisasi pilihan perguruan tinggi/kerjaan Individu 

mulai dapat menggunakan self-preference untuk melihat kesesuaian suatu 

bidang dan tingkat pekerjaan dengan dirinya.

b. Sub Tahap Peralihan (17–21 tahun). Perkembangan pada sub tahap ini 

adalah mengkhususkan pilihan perguruan tinggi/kerjaan

c. Sub Tahap Ujicoba (21–24 tahun). Tugas perkembangan pada sub tahap ini 

adalah mengimplementasikan pilihan perguruan tinggi/kerjaan

Berdasarkan ketiga sub tahap ini, peneliti hanya mengikutsertakan siswa  

(sub tahap sementara) sehingga tugas perkembangan yang akan diteliti 

adalah mengenai kristalisasi pilihan perguruan tinggi/kerjaan Individu 

                                                          
13Ibid., h. 210 
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mulai dapat melihat kesesuaian suatu bidang dan tingkat perguruan tinggi/

pekerjaan dengan kompetensi dirinya.14

.

2. Pengembangan Pengertahuan Karir peserta didik

Pengembangan pengetahua bimbingankarir di sekolah yaitu sebagai 

wawasan dan bimbingan bagi peseta didik agar para peseta didik memiliki 

bimbingan yang akurat dan memadai tentang suatu hal, baik itu bimbingan

perguruan tinggi maupun dunia usaha atau lapangan perguruan 

tinggi/kerjaanBimbinganyang diterima peseta didik mengenai hal itu 

merupakan bantuan dalam membuat keputusan secara tepat.15

Menurut Dewa Ketut Sukardi, layanan bimbingan dalam bimbingan 

karir di sekolah menengah cukup beragam. Di antara fungsi yang beragam 

tersebut, di antaranya yaitu  sebagai berikut: 

a. Pengembangan awal

Adalah pemberian bimbingan yang akan dapat membantu para peseta 

didik  mengambil  keputusan dalam memasuki perguruan tinggiatau karir. 

                                                          
14 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Erlangga, Jakarta, edisi kelima, 2008, h. 206-208  
15Ibid., h. 22
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Ini berarti layanan bimbingan dalam bimbingan karir berfungsi mencegah 

tindakan yang keliru dalam mengambil keputusan.

b. Pengembangan Keputusan Karir

Adalah pemberian bimbingan kepada peseta didik dapat memperluas 

wawasan dalam dunia pendidikan, pekerjaan dan jabatan sehingga 

terbukalah untuk memiliki alternatif pekerjaan yang cocok dengan potensi 

diri.

c. Pengembangan Reveral 

Adalah pemberian bimbingan kepada peseta didik di sekolah dapat 

membantu para peseta didik untuk menelaah, bertanya dan menggali lebih 

dalam segala yang ingin diketahuinya.16

Di tempat lain Dewa Ketut Sukardi merumuskan fungsi bimbingan 

karir, yaitu : fungsi menyalurkan, fungsi mengatasi, fungsi menyesuaikan, 

fungsi perbaikan dan fungsi pengembangan17

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi 

bimbingan karir terdiri dari fungsi bimbingan, yaitu peserta didik yang 

akan terjun ke lingkungan masyarakat membutuhkan berbagai bimbingan, 

baik yang menyangkut drinya maupun lingkungannya. Pemberian 

bimbingan ini adalah dalam rangka agar yag bersangkutan dapat 

memupuk seluruh potensi yang dimilikinya sehingga ia dapat berkembang 

                                                          
16Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir di Sekolah-Sekolah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, 

h. 239-240
17Dewa Ketut Sukardio, Bimbingan dan Konseling, Bina aksara Jakarta, 1988, hlm 12
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secara wajar. Kedua, fungsi pengembangan, fungsi ini berperan dalam 

membantu peseta didik untuk melampaui peroses dan fase 

perkembangannya secara wajar. Fungsi penyesuaian, yakni fungsi 

bimbingan dalm rangka membantu peseta didik untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekolah.ketiga, fungsi penyaluran, yaitu kegiatan dari 

fungsi ini meliputi usaha untuk membantu para peserta didik dalam 

memilih sesuatu, menentukan sesuatu, apakah itu berupa sekolah, 

pekerjaan, masa depan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya.

3. Upaya Peningkatan Karir

Pemberian layanan bimbingan dalam bimbingan karir, menurut 

Prayitno dkk.,  antara lain meliputi:

a. Tugas perkembangan masa remaja akhir berkenaan dengan kemampuan 

ekonomi, perkembangan dan keterampilan karir/kejuruan.

b. Tuntutan dan syarat-syarat memasuki suatu jabatan/karir/kejuruan, seperti  

standar kemampuan dan ketrampilan, bakat, minat dan pengetahuan yang 

harus dimiliki (kualifikasi tenaga yang diperlukan). .

c. Langkah- langkah yang perlu ditempuh guna metapkan pilihan 

karir/kejuruan, yaitu: (1) Pemaha yang tap tentang kemampuan, bakat dan 

minat; (2) Petapan pilihan karir/kejuruan sesuai dengan bakat dan minat. 

(3) Petapan kegiatan belajar sesuai dengan tuntutan karir/kejuruan memilih 

dan menetapkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dan mengikuti 

pendidikan keterampilan yang menunjang perkembangan karir/kejuruan.
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d. Perguruan tinggi beserta fakultas, jurusan, dan program studi yang ada 

sesuai dengan pendidikan tambahan yang ingin dan dapat dimasuki 

berkaitan dengan pengembangan karir/kejuruan peseta didik. 

e. Kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pilihan dan pengembangan 

karir/kejuruan serta berbagai akibatnya. 

f. Pelaksanaan pelayanan bimbingan karir/kejuruan bagi peseta didik. 18

Sementara itu, Hallen membagi materi layanan bimbingan terdiri dari 

lima macam materi, yaitu:

a. Materi bimbingan pengembangan pribadi

b. Materi bimbingan kurikulum dan proses belajar-mengajar

c. Materi bimbingan pendidikan tinggi

d. Materi bimbingan   jabatan

e. Materi bimbingan kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, keberaga 

sosial budaya dan lingkungan. 19

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi yang digunakan 

dalam pemberian layanan bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

permasalahan peseta didik, sehingga benar-benar dapat dirasakan lebih berfaat 

dan memiliki makna dalam mempertimbangkan dan memutuskan pilihan 

karirnya.]

                                                          
18Prayitno, dkk., Seri Pemandu dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Ikrar 

Mandiri Abadi, Jakarta, 1995, h. 50-52
19Hallen, Op.Cit., h. 83 
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Untuk itulah, peseta didik seyogyanya dapat dibimbing guna 

memperoleh pemaha yang memadai tentang berbagai kondisi dan karakteristik 

dirinya, baik tentang bak, minat, cita-cita, berbagai kekuatan serta kelemahan 

yang ada dalam dirinya.

Sementara itu menurut teori lain, yaitu dari Suryoboro sebagaia dikutip 

Ika Yunari Susilowati,  materi layanan bimbingankarir di sekolah mencakup:

a. Pemaha diri

b. Nilai-nilai

c. Pemaha lingkungan

d. Hambatan dan cara mengatasinya

e. Perencanaan masa depan.

C. Kajian Relevan

Penelitian mengenai peran layanan bimbingan karirterhadap kematangan 

karirpeseta didik belum banyak dilakukan.  Ada beberapa penelitian Skripsi 

terkait dengan masalah ini yang pernah dilakukan mahapeseta didik di berbagai 

perguruan tinggi, yaitu:

Pertama, Skripsi penelitian Suhartono berjudul 

1. Erwin

Kontribusi Layanan Bimbingan karir  terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar Peserta didik SLTA: Studi Pada  5 Jawa Tengah, Skripsi pada UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.  Dalam penelitian ini yang ditekankan 
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adalah kontribusi atau sumbangan layanan bimbingan karirbagi peserta didik

SLTA terhadap peningkatan hasil belajar UAS.

2. Hartati

Kedua, penelitian Hartati berjudul Upaya Layanan Bimbingan 

karirdalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta didik  Harapan Bangsa 

Jakarta, Skripsi pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.Dalam Skripsi 

ini diuraikan tentang upaya yang dilakukan konselor terhadap motivasi belajar 

peserta didik dengan fokus pada peserta didik kelas XII.

3. Hermawan Ihsan

Ketiga, penelitian Hermawan Ihsan berjudul Peranan Konselor dalam 

Pemilihan KarirPeserta didik Kelas XII: Studi Pada  3 Bandar Lampung, 

Skripsi pada Unila, 2011. Penelitian ini memfokuskan pada peranan 

bimbingan dan konseling di  3 Bandar Lampung  dalam menentukan pilihan 

karirpeserta didik. 



BAB III

METODE PENELITAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti 

dalam rangka mengumpulkan data dan bimbingan sehingga dengan itu tujuan 

penelitian dapat tercapai dengan baik.  Penggunaan suatu metode dalam penelitian 

dimaksudkan agar kebenaran yang diungkap dalam penelitin benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dan memiliki bukti ilmiah yang akurat serta dapat 

dipercaya.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Waktu penelitian 

ini adalah semester Ganjil tahun pelajaran 2016/2017

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maksudnya yaitu suatu 

penelitian yang proses pelaporan dan analisisnya dilakukan secara kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan (menggambarkan) fenomena-fenomena yang ditemukan di 

lapangan berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang tadi telah ditentukan 

sebelumnya.

Jenis laporan penelitian kualitatif berupa kutipan-kutipan data dalam 

bentuk narasi.Data dan bimbingan yang berbentuk narasi tersebut mungkin 
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berasal dari naskah wawancara dengan guru bimbingan dan konseling, kepala 

sekolah, atau daricatatan lapangan saat observasi (pengamatan) dilakukan, 

yang berupa foto, dokumen pribadi, catatan atau memo serta dokumen resmi 

lainnya.1

Model penelitian lapangan seperti ini menurut Suharsimi Arikunto, adalah 

suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam 

terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.2 Dalam konteks 

penelitian ini, yang dimaksud yaitu suatu organisasi atau lembaga sekolah 

yang bernama 

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono, dapat 

menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah keterangan 

dari guru bimbingan dan konseling Sedangkan sumber data sekunder yaitu 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.3Artinya, sumber data dalam 

                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D,  

Alfabeta, Bandung, 2008, h. 308-309
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,  

2002, h. 120
3Sugiyono, Op. Cit., h. 3 
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penelitian ini dapat merujuk pada orang dan data, atau bimbingan dari orang-

orang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Alasan digunakannnya dua sumber data tersebut agar ada pembanding, 

misalnya keterangan-keterangan dari hasil wawancara dengan guru BK dapat 

dibandingkan dengan keterangan dari kepala sekolah atau dokumentasi yang 

ada sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Sebelum penelitian dimulai sebaiknya ditentukan terlebih dahulu siapa saja 

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Karena ini merupakan penelitian kualitatif, maka penulis merujuk pada 

pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. Menurut kedua tokoh ini,  

penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui dua cara;  yaitu (1) pengambilan 

sampel secara acaks, (2) pengambilan sampel yang bersifat tidak acak dimana 

sampel dipilih karena ada pertimbangan tersendiri, seperti purposive sampling

(yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu). 

4

Sumber data penelitian dengan pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah 

orang yang dipilih dengan alasan tertentu, misalnya dengan pertimbangan 

luasnya bahasan, pertimbangan waktu dan dana, sehingga dipilih dan

diputuskan tidak semuanya akan diteliti.

                                                          
4Ibid., h. 155 
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Dalam penelitian ini sumber utama adalah guru bimbingan dan 

konseling kelas XII IAI karena dari lima orang guru BK di MAN 1 Bandar 

Lampungyang memiliki pengalaman paling lama melakukan layanan 

bimbingan bimbingan karir adalah guru kelas XII IAI, yaitu Ibu Sri Puji 

Triani. Kemudian penelitian juga melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah MAN 1 Bandar Lampunguntuk memperkuat data.

D. Alat Pengumpul Data

Dalam setiap penelitian mesti memiliki alat pengumpulan data. Alat 

pengumpulan data terdiri dari berbagai macam jenisnya.

Dalam penelitian ini ada tiga alat pengumpul data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam bimbingan di lapangan, yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Banyak pendapat mengenai teori observasi. Observasi biasa diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-

fenomena yang diselidiki. Dalam istilah lain, yaitu suatu cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan data dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan unsur-unsur yang diteliti secara sistematis saat di 
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lapangan. Metode observasi ada dua macam, yaitu observasi partisipan dan 

observasi non-partisipan.5

Penelitian ini hanya menggunakan observai non-partisipan, yaitu 

mengamati dari dekat aktivitas dan proses bimbingan layanan bimbingankarir

yang dilakukan guru BK tanpa terlibat langsung menjadi bagian dari 

pembimbing. Ada beberapa yang diamati, yaitu tehnik layanan 

bimbingankarir, media yang digunakan dalam layanan, dan penerapan materi 

layanan kepada peserta didik, prosedur bimbingan layanan bimbingankarir, 

serta langkah-langkah pelaksanaan layanan bimbingankarir. Selain itu, data-

data sekunder juga akan diamati seperti suasana bimbingan, gambaran sekolah 

serta aktivitas lain yang dibutuhkan dalam Skripsi ini.     

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh bimbingan dari terwawancara. Pedoman wawancara 

digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang 

harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek 

yang relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman 

demikian si pewawancara harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut 

akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan 

pertanyaan dalam konteks aktual saat wawancara berlangsung. Dalam 
                                                          

5Sugiyono, Op.Cit. 310 
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penelitian ini, wawancara ditujukan kepada guru bimbingan dan konseling 

kelas XII IAI MAN 1 Bandar Lampung dan kepala sekolah.  Wawancara 

dibuat secara terstruktur, yaitu apabila penelitian atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang bimbinganapa yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu, dalam melakukan wawancara terstruktur ini si peneliti  

menyiapkan terlebih dahulu instrumen wawancara melalui serangkaian 

pertanyaan sebelum penelitian dilakukan.6Instrumen ini diturunkan dari sub-

indikator penelitian.

Tujuan wawancara terstruktur tersebut yaitu untuk mengumpulkan data 

yang tidak diperoleh dari observasi. Data yang dikumpulkan adalah data  

tentang materi, teknik dan media layanan hubungan bimbingan karir, 

perencanaan karir, eksplorasi karir, dan pengetahuan tentang membuat 

keputusan karir. Untuk kepala sekolah, data yang akan dikumpulkan 

berhubungan dengan profil sekolah, sejarah sekolah, keadaan sarana dan 

prasarana sekolah, dan lain-lain. 

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data tertulis 

atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik 

penelitian.  Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.7

                                                          
6Sugiyono, Op.Cit., h. 319 
7Ibid., h. 329
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Dokumentasi yang dimaksud di sini bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis tentang: (1) dokumen 

tentang materi layanan bimbingan karir, (2) dokumentasi tentang tujuan 

layanan bimbingan karir, (3) dokumen prosedur dan langkah-langkah layanan 

bimbingan karir, (4) dokumen lainnya yang diperlukan untuk melengkapi data 

penelitian seperti dokumen mengenai hasil belajar, profil sekolah. 

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses terakhir dalam penelitian. Analisis 

dilakukan setelah seluruh data terkumpul melalui tiga langkah pengumpulan 

data tersebut di atas. Analisis data adalah pengurutan data, 

mengorganisasikannya dalam suatu pola kategori dari satuan uraian dasar 

tertentu sehingga dapat ditemukan tema jawaban penelitian.8

Adapun model analisis data dalam penelitian ini digunakan model analisis 

kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Mengorganisasikan data

Peneliti mendapatkan data langsung dari sumber data melalui teknik 

wawancara mendalam (indept interviewer), dimana data tersebut dicatat 

dalam bentuk jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Kemudian data jawaban dari nara sumber tersebut dibuatkan 
                                                          

8Ibid, h. 103
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transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk bahan mentah 

atau lisan menjadi bentuk tertulis yang sudah dipilah dan dirapihkan. 

Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar peneliti mengerti 

benar data atau hasil yang telah didapatkan sehingga memudahkan untuk 

mengorganisasikan data.

b. Mengelompokkan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban.

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data,

perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar 

apa yang ingindigali.

Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti 

menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam 

melakukan pengkodean. 

Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip 

hasil wawancara tertulis dan mulai melakukan pengkodean data, melakukan 

pemilihan data yang dianggap relevan dengan pokok penelitian. Data yang 

relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau 

dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap sebuah 

permasalahan yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara 

berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diuangkapkan oleh guru BK, kepala 

sekolah dan peserta didik. 

Selanjutnya, data dan bimbingan yang telah dikelompokkan sesuai 
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tema, oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-

tema penting serta kata kunci yang menopang tujuan penelitian.

Dengan cara ini peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan 

dinamika yang terjadi di lapangan.

c. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data  penelitian 

Setelah kategori pola data tergambar dengan rinci dan jelas, maka 

peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam 

penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis 

ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab 

II, dan dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan 

antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

d. Mencari alternatif penjelasan bagi data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, 

peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang 

telah didapat dari kaitannya tersebut, peneliti merasa perlu mencari suatu 

alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat, yaitu dengan 

melihat implikasi dari hasil penelitian. 

Sebab, dalam penelitian kualitatif,  selalu ada alternatif penjelasan 

yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang 

menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya.Pada tahap ini akan 

dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. 

Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan 
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saran.

e. Menulis hasil penelitian

Penulisan data yang telah terkumpul serta diolah, dapat membantu 

peneliti untuk memeriksa kembali apakah kesimpulannya sesuai dan mampu 

menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentasi data 

yang didapat berdasarkan wawancara tertulis dan observasi 

langsung.Selanjutnya dibuat laporan penelitian dalam bentuk Skripsi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian bimbingan karir yang diterapkan Guru  BK

Observasi dilaksanakan saat guru BK MAN 1 Bandar Lampung sedang 

memberikan layanan bimbingan terhadap peserta didik kelas XII IAI. Observasi 

mula-mula mengetahui tujuan adanya layanan bimbingan bimbingan karir di  

sekolah tersebut, yaitu agar peserta didik memilikibimbingan di bidang karir, baik 

karir yang berhubungan dengan perguruan tinggi maupun dunia kerja. Karna dari 

hasil observasi terhadap proses layanan bimbingan, diperoleh gambaran tentang 

proses layanan bimbingan karir yang dilaksanakan oleh guru BK MAN 1 bandar 

lampung di kelas 

Pada bagian ini ada tiga pokok bahasan yang akan dilaporkan dari hasil 

observasi dan studi dokumentasi terhadap proses layanan bimbingan karir yang

dilakukan guru BK MAN 1 Bandar Lampung. Ketiga masalah utama yang perlu 

dideskripsikan secara terperinci, yaitu (1)Materi layanan bimbingan karir, (2) 

Teknik layanan bimbingan karir, dan (3) Media layanan bimbingan yang 

digunakan guru BK. 
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1. Materi Layanan Bimbingan

Materi layanan bimbingan bimbingan karir diperoleh dari dokumentasi 

guru BKSecara garis besar, materi yang disiapkan oleh guru BK, yaitu materi 

bimbingan mengenai berbagai profil perguruan tinggi. 

Materi nya yaitu, bimbingan mengenai perguruan tinggi terkemuka di 

Indonesia beserta profil, gambaran jurusan serta keunggulan masing-masing 

perguruan tinggi, dan persyaratan untuk masuk ke perguruan tinggi masing-

masing.

Materi layanan bimbingan karir yang disampaikan guru BK kepada 

peserta didikterdiri dari: (1) Menyusun bimbingan karir (Bakat dan kemampuan 

peserta didik, sifat-sifat diri peserta didik, cita-cita di bidang karir, kegiatan-

kegiatan yang diminati), (2) Mengembangkan rencana  setelah tamat 

SMA/MANDRASAH (seperti mengetahui Profil 10 Perguruan tinggi terbaik di 

Indonesia, Profil Industri kreatif, (3)Mengelola Bimbingan karir (Pemilihan 

jurusan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, Pemilihan perguruan 

tinggi dan tahu masa depannya. (4) Mempertimbangkan pilihan (Tahu tugas yang 

harus dikerjakan kelak, Memahami syarat-syarat masuk perguruan tinggi, 

Memahami kemampuan diri sendiri secara obyektif mengenai keputusan karir, 

mengetahui keputusan dengan jujur dan obyektif memahami kemampuan diri 

sendiri. (5) Materi Perencanaan masa depan (Tindakan yang dikerjakan sekarang 

akan mempengaruhi kehidupan yang akan datang, Perlu pertimbangan tentang 

pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia),(6) Materi tentang pemahaman 
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yang mantap tentang kemampuan, bakat dan minat peserta didik; (7) Materi 

tentang pemantapan pilihan karir/kejuruan sesuai dengan bakat dan minat.1

Materi-materi di atas diimplementasikan selama satu tahun kegiatan 

layanan bimbingan karir Penjabaran terhadap materi tersebut dilakukan dalam 

bentuk seperti: (a) Tugas perkembangan masa remaja tentang kemampuan dan 

perkembangan karir, (b) Tugas Perkembangan dan prospek karir di masyarakat, 

(c) Kursus-kursus dalam rangka pengembangan karir, (d) Langkah-langkah dalam 

memasuki perguruan tinggi, (e) Syarat-syarat perguruan tinggi yang dapat 

dimasuki setelah tamat SMA/MAN, (f) Permasalahan dalam pilihan perguruan 

tinggi dan tuntutan pendidikan yang lebih tinggi.2

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa materi layanan 

bimbingan karir yang digunakan oleh guru BK di kelas XII IAI cukup banyak dan 

bervariasi,  yang kesemuanya itu tetap di dalam satu tujuan, yaitu adanya 

bimbingan karir yang baik dan pilihan karir yang matang.

Di luar dari materi tersebut, ada materi yang berasal dari media atau 

majalah dalam bentuk bimbingan tentang perguruan tinggi beserta fakultas, 

jurusan, dan program studi yang ada.kemungkinan timbulnya permasalahan 

dalam pilihan dan pengembangan karir atau kejuruan serta berbagai akibatnya. , 

kemungkinan dan cara memasukinya. Pelaksanaan pelayanan bimbingan 

karir/kejuruan bagi peserta didik.

                                                          
1Diolah dari Dokumentasi Guru BK  Bandar Lampung 
2Dokumentasi Guru BK  Bandar Lampung Tahun 2014 
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Materi bimbingan yang diberikan kepada peserta didik hendaknya 

disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan peserta didik, sehingga benar-

benar dapat dirasakan lebih bermanfaat dan memiliki makna (meaningful). 

Pemilihan dan penetuan jenis materi bimbingan yang tidak didasarkan kepada 

kebutuhan dan masalah peserta didikakan cenderung tidak memiliki daya tarik, 

sehingga peserta didikakan menjadi kurang partisipatif dan kooperatif dalam 

mengikuti kegiatan layanan. Materi bimbingan yang lengkap dan akurat akan 

sangat membantu peserta didik untuk lebih tepat dalam mempertimbangkan dan 

memutuskan pilihan karienya. 

Jika disimak lebih jauh, dari segi personalitas masih ada materi bimbingan

yang bersifat personal, seperti bakat, ciri-ciri kepribadian kepada atau minat 

perguruan tinggi juga diberikan kepada para peserta didik agar sebelum peserta 

didik menentukan pilihan karir merekadapat mempertimbangkan bakatnya, 

kemampuan dan kapasitas hasil belajarnya. Hanya saja, sebagaimana dikatakan 

guru BK MAN 1 Bandar Lampung , hal ini perlu dipertimbangkan jika memang 

sekolah sudah dapat menyelenggarakan pemeriksaan psikologis atau tes 

psikologis, maka penyampaian materi hasil-hasil pemeriksaan psikologis harus 

benar-benar dilaksanakan secara cermat dan di bawah pengawasan konselor. 

Sebab, biasanya data hasil pemeriksaan psikologis dideskripsikan dalam 

bahasa/terminologis tertentu, yang tentunya tidak semua peserta didik dapat 

memaknainya sendiri.



56

Data-data personal peserta didik  memang perlu dipahami dan dimaknai 

oleh peserta didik, karena dengan adanya pemahaman tentang diri sendiri, seperti 

kecerdasan, bakat, ciri-ciri kepribadian, atau minat perguruan tinggi, peserta didik

akan dapat lebih akurat lagi dalam mengambil keputusan karir masa depannya, 

sesuai dengan karakterisitik dirinya.

Dari studi dokumentasi mengenai materi layanan bimbingan karir di  

Bandar Lampung, semua materi di atas berkaitan erat dengan kebutuhan para 

peserta didik terhadap bimbingan yang akurat mengenai karir studi lanjutan di 

perguruan tinggi dan dunia perguruan tinggi.Untuk materi tentang bimbingan

berbagai perguruan tinggi yang dapat diakses oleh para peserta didik, guru BK

memanfaatkan berbagai sumber berita dan penelitian mengenai profil-profil 

perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.Misalnya, guru BK memperlihatkan 

kepada peneliti dokumen materi layanan bimbingan perguruan tinggi yang 

bersumber dari Majalah Mingguan Tempo.Dalam materi tersebut, ada 10 

perguruan tinggi terkemuka yang oleh Tempo disebut Top 10. Berdasarkan 

urutan, yaitu (1) Universitas Indonesia (UI), (2) Universitas Gajah Mada (UGM), 

(3) Institut Teknologi Bandung (ITB), (4) Institut Pertanian Bogor (IPB), (5) 

Universitas Padjajaran, (6) Universitas Diponegoro, (7) Universitas Airlangga, (8) 

Institut Teknologi Sepuluh November, (9) Universitas Trisakti, (10) Universitas 

Sumatera Utara.3

                                                          
3Dokumentasi Guru BK Kelas XII Bandar Lampung 
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Dalam materi tersebut juga dicantumkan mengenai jurusan-jurusan terbaik 

yang ada di perguruan tinggi.Misalnya, untuk jurusan BimbinganKonseling ada 

di perguruan tinggi ITB, UI, UGM, Institut Teknologi Sepuluh November, 

Universitas Bina Nusantara Jakarta. Untuk Jurusan Akuntasi, ada pada UI, UGM, 

STAN, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga. Bidang psikologi, 

perguruan terbaik yang mengajarakan psikologi adalah UI, UGM, Universitas 

Padjajaran, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga.

Selain perguruan tinggi nasional di atas, ada juga mengenai materi tentang 

Perguruan Tinggi Terbaik di Sumatera dan Perguruan Tinggi Terbaik di 

Lampung.Untuk perguruan tinggi yang ada di Lampung, disebutkan bahwa yang 

terbaik adalah Universitas Lampung (Unila), Universitas Darma Jaya, Universitas 

Islam Negri Raden Intan Lampung (UIN)

Dalam wawancara mengenai Karir baik di Perguran tinggi atau pun Dunia 

kerja kan, mulai dari penjelasan tentang beberapa Perguruasn Tinggi seperti 

UGM, UII, UI, UNILA memberi penjelasan tentang jurusan dan ketika sudah 

selesai jurusan tersebut bisa berkarir dimana. Dan juga penjelasan tentang dunia 

kerjaan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Mereka saat ini atau pun 

dunia kerja lain nya. Mulai dari Duia kerjaan Linier. Seperti jurusan Ips apakah 

bisa menjadi seorang POLISI? Tentu bisa karna Ips adalah salah satu jurusan 

Sosial dan dalam Angkatan Kepolisian juga sangat memperdulikan kesosialan 

serta kekuatan pisik dan selain itu jurusan IPS juga bisa kerja Di Bank dan 

Instansi lain nya bukan hanya karna jurusan IPS hanya bisabekerja seorang Guru 
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begitu juga dengan jurusan lain nya. Karna Suatu pekerjaan atau Dunia 

Pendidikan yang ingin Peserta Didik capai , semua sesuai kualitas diri 

(kemampuan diri)

2. Teknik Layanan Bimbingan

Teknik layanan bimbingan bimbingan karir di MAN 1 Bandar Lampun 

kelas XII IAI diperoleh dari hasil observasi. Ketika dilakukan pengamatan, 

konselor kelas XII IAI memahami berbagai bimbingan yang akan dibutuhkan 

peserta didik dengan berbagai teknik penyampaian yang variatif dan 

menyenangkan Untuk tehnik layanan bimbingan yang diamati yaitu 

menggunakan tehnik apa saja dalam proses layanan. Tanpa didukung tehnik 

layananbimbingan dan keterampilan penyampaian bimbingan, maka layanan 

bimbingan karir di  MAN 1 Bandar Lampung dapat menjadi tidak memiliki daya 

tarik di hadapan peserta didik sekalipun dari segi bimbingan sangat penting dan 

sangat dibutuhkan peserta didik.

Penyampaian bimbingan terhadap materi layanan bimbingan

menggunakan bantuan dari pihak lain sebagai nara sumber, misalnya dengan 

mengundang “tokoh karir”. Upaya pemanfatan nara sumber memiliki keunggulan 

tersendiri, yakni bimbingan yang diberikan cenderung bersifat nyata, berdasarkan 

hasil pengalamannya.

Selain itu, teknik yang juga dilakukan guru BK yang peneliti amati adalah 

melalui “papan bimbingan”, yakni guru BK menyediakan papan bimbingan untuk 
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menempelkan berbagai bentuk bimbingan yang berhubungan dengan perguruan 

tinggi dan dunia perguruan tinggi. Di sini guru BK secara kreatif mengoleksi 

berbagai tulisan, keterangan, artikel, dan kliping yang berhubungan dengan materi 

layanan bimbingan karir.

Penggunaan teknik layanan bimbingan yang dilakukan guru BK MAN 1 

Bandar Lampung menurut peneliti, mengedepankan aktivitas dan partisipasi 

peserta didik dalam menentukan kebutuhan, menggali dan mengolah serta 

menarik kesimpulan dari bimbingan yang diperolehnya. 

Misalnya, untuk memahami tentang kondisi nyata kehidupan Industri 

Kreatif, guru BK mengajak peserta didik mengamati potensi industri kreatif yang 

ada di kota Bandar Lampung., sekaligus dapat membangun dan mengembangkan 

sikap-sikap positif dan konstruktif terhadap tentu saja dibutuhkan sosiabilitas 

yang tinggi dari konselor untuk dapat menjalin hubungan secara luas dan 

menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi peserta didik

dalam proses penggalian bimbingan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa sumber bimbingan saat ini 

dapat dengan mudah diakses melalui teknologi komputer multi media.

Oleh karena itu maka dalam hal ini guru BK berusaha belajar menguasai 

teknologi internet untuk menjelajah situs-situs yang menyediakan bimbingan

yang berkenaan dengan bimbingan karir.maka di samping guru BK memperoleh 

berbagai tambahan bimbingan untuk dirinya, juga dapat menunjukkannya kepada 
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peserta didik, agar peserta didik dapat belajar secara langsung menjelajah dan 

menggali berbagai bimbingan karir yang tersedia dalam internet

Wawancar mengenai Karir baik di Perguran tinggi atau pun Dunia kerja kan, 

mulai dari penjelasan tentang beberapa Perguruasn Tinggi seperti UGM, UMY, 

UI, UNJ dan lainsebagainya dan guru bk memberi penjelas kepada peserta didik 

bahwansanya peserta didik mampu dan bebas untuk memilih Mau kemana Karir 

mereka selanjutnya buakan karna kalian jurusan Bahasa,Ips,Ipa,Iai. Harus Linier 

dengan jurusan. Kalian juga bisa memilih Mau kemana karir selanjutnya kan, di 

dunia Kerja kah atau di dunia pendidikan. Apakah jurusan IAI boleh memilih 

Jurusan Hukum ketika kuliah. Tentu saja karna tidak ada larangan tertentu 

melarang atau mengharuskan liner dengan jurusan ketika di SLTA begitu juga 

dengan dunia Peningkatan begitu pun dunia pekerjaan karna karir itu di raih 

sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Maka dari itu belajar sangat lah wajib.

3. Media Layanan Bimbingan

Penyampaian bimbingan yang dilakukan oleh guru BK MAN 1 Bandar 

Lampung dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak lain sebagai nara 

sumber. Upaya pemanfaatan nara sumber memiliki keunggulan tersendiri, yakni 

bimbingan yang diberikan cenderung bersifat nyata, berdasarkan pengalaman. 

Selain itu, penyampaian bimbingan karir oleh guru BK dilakukan melalui 

media berupa papan bimbingan, yakni guru BK menyediakan papan bimbingan

untuk menempelkan berbagai bentuk tulisan yang mengandung nilai 
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bimbingan.Konselor berusaha secara kreatif menyampaikan materi untuk dapat 

mengoleksi berbagai tulisan, keterangan, artikel, atau klipping yang berhubungan 

dengan bimbingan karir.

Penggunaan media layanan bimbingan lebih mengedepankan aktivitas dan 

partisipasi peserta didik dalam menentukan kebutuhan, menggali dan mengolah 

serta menarik kesimpulan dari bimbingan yang diperolehnya.Misalkan, untuk 

memahami tentang kondisi nyata kehidupan di suatu perusahaan, dapat dilakukan 

dengan cara peserta didik diajak langsung untuk berkunjung dan melakukan 

pengamatan ke perusahaan tertentu.

Dari hasil kunjungan, peserta didik memperoleh berbagai bimbingan yang 

dibutuhkan, dalam rangka menambah wawasan, yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan keputusan karirnya, sekaligus dapat membangun dan 

mengembangkan sikap positif dan konstruktif. Dalam hal ini, tentu saja 

dibutuhkan sosiabilitas yang tinggi dari konselor untuk dapat menjalin hubungan 

secara luas dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi 

peserta didik dalam proses penggalian bimbingan. 

Sumber bimbingan saat ini dapat dengan mudah diakses melalui teknologi 

komputer multi media, maka dalam hal ini tidak salahnya konselor untuk belajar 

menguasai teknologi internet untuk menjelajah situs yang menyediakan 

bimbingan yang berkenaan dengan dunia perguruan tinggi/karir

Dengan mengenal situs yang berkenaan dengan dunia perguruan 

tinggi/karir, maka di samping konselor dapat memperoleh berbagai tambahan 



62

bimbingan untuk dirinya, juga dapat menunjukkannya kepada peserta didik, agar 

peserta didik dapat belajar secara langsung menjelajah dan menggali berbagai 

bimbingan karir yang tersedia dalam internet.

Berdasarkan uraian di atas, penyampaian bimbingan karirberhubungan 

dengan media penyampaian yang dikumpulkan melalui observasi. Berdasarkan 

hasil observasi peneliti saat guru BK melakukan layanan inormasi karir, terdapat 

beberapa media bimbingan yang digunakan. Media-media tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut:

a. Media cetak, yaitu  bahan yang disiapkan guru BK di atas kertas  yang 

berupa kliping dari berbagai media, kertas bimbingan yang sudah diolah, 

buku teks, lembaran penuntun seperti daftar cek tentang langkah-langkah 

mengoperasikan sesuatu, brosur berupa pengumuman atau pemberitahuan 

mengenai suatu program atau pelayanan news letter berisikan laporan 

kegiatan suatu organisasi. 

b. Media panjang,  yaitu untuk penyampaian pesan atau bimbingan di depan 

kelompok kecil seperti papan tulis, flip chart, papan bulletin, papan kain, 

dan pameran.

c. OHP (Overhead Proyektor) yang diproyeksikan adalah visual, baik berupa 

huruf, lambang, gambar, grafik pada lembaran tembus pandang atau 

plastic yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar melalui 

sebuah proyektor.



63

d. Seri slide atau filmstips,  yaitu suatu film transparansi yang berukuran 35 

mm dengan bingkai 2x2 inch. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau 

plastic. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor antara 10 

sampai 30 menit.

e. Film atau video, merupakan gambar-gambar dalam bingkai dan 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga dalam 

layar terlihat gambar hidup.

f. Komputer, adalah mesin yang dirancang khusus untuk untuk manipulasi 

bimbingan yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melalukan 

perguruan tinggi dan perhitungan sederhana dan rumit.4

Dari media penyampaian bimbinganyang digunakan guru BK di atas, 

dapat dikatakan bahwa layanan bimbingan karir di  MAN 1 Bandar Lampung 

menggunakan beragam media penyampaian, tergantung kondisi layanan dan 

kebutuhan serta peralatan yang menunjang, mulai dari yang paling sederhana 

sampai pada media yang paling canggih dapat dimanfaatkan untuk penyampaian 

bimbingan karir

Jadi, antara materi, teknik dan media layanan bimbingan bimbingan karir, 

semuanya saling terkait.

Materi yang bagus dan bermanfaat bagi peserta didikakan lebih bagus jika 

disampaikan dengan teknik yang sesuai serta media yang beragam. Walaupun 

                                                          
4Dokumentasi Guru BK  Bandar Lampug 
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materinya baik, namun jika teknik penyampaian materinya tidak sesuai maka 

akan berpeluang gagal dan sulit dirasakan manfaatnya bagi para peserta didik. 

Begitu juga walaupun materi dan teknik penyampaiannya bagus, jika media 

penyampaianya tidak pas maka bisa saja pilihan karir peserta didik tidak matang 

dan Berdasarkan deskripsi tentang ketiga hal itu (media, tehnik dan media 

layanan tidak mantap.

bimbingan) dapat dikatakan bahwa proses layanan bimbingan bimbingan 

karir sudah berjalan di  Bandar Lampung, terutama kelas XII Proses layanan 

bimbingan karir yang dilaksanakan di  MAN 1 Bandar Lampung ditunjukkan 

dengan adanya persiapan materi, tehnik layanan serta media yang digunakan

dalam menyampaikan materi kepada peserta didik.

Dalam wawancara mengenai Karir baik di Perguran tinggi atau pun Dunia 

kerja kan, mulai dari penjelasan tentang beberapa Perguruasn Tinggi seperti 

UGM, UII, UNJ, UNILA, UBL memberi penjelasan tentang jurusan dan ketika 

sudah selesai jurusan tersebut bisa berkarir dimana. Dan juga penjelasan tentang 

dunia kerjaan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Mereka saat ini 

atau pun dunia kerja lain nya. Mulai dari Duia kerjaan Linier. Seperti jurusan Ips 

apakah bisa menjadi seorang POLISI? Tentu bisa karna Ips adalah salah satu 

jurusan Sosial dan dalam Angkatan Kepolisian juga sangat memperdulikan 

kesosialan serta kekuatan pisik dan selain itu jurusan BAHASA juga bisa kerja 

Di Bank dan Instansi lain nya bukan hanya karna jurusan Bahasa hanya bisa

bekerja seorang Guru begitu juga dengan jurusan lain nya. Karna Suatu pekerjaan 
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atau Dunia Pendidikan yang ingin Peserta Didik capai , semua sesuai kualitas diri 

(kemampuan diri)

B. Pembahasan 

1. Pembahasan Bimbingan Karir

Peran guru bimbingan dan konseling  MAN 1 Bandar Lampung dalam 

layanan bimbingan karir peserta didik mencakup banyak peran. Dari hasil 

pengamatan dan wawancara dengan guru BK MAN 1 Bandar Lampung , yaitu 

dengan Ibu DINA, guru BK berperan secara preventif.

Di sini guru BK  berusaha mencegah agar peserta didik memiliki 

keputusan karir. Peran secara preventif ini maksudnya yaitu pemberian 

bimbingan mengenai pilihan karir peserta didik yang akan dapat membantu 

para peserta didik  untuk mengambil  keputusan karir yang akan dipilihnya, 

baik menyangkut bimbingan terkait dengan studi lanjutan ke perguruan tinggi 

Melalui peran sebagai preventif tersebut, ini berarti bahwa layanan 

bimbingan bimbingan karir berfungsi sebagai upaya pencegah tindakan yang 

keliru dalam mengambil keputusan karir.
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2. Peran Pemberi Bimbingan(Distributif)

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK MAN 1 Bandar 

Lampung, peran guru BK diMAN 1 Bandar Lampung yaitu berperan 

mendistribusikan bimbingan kepada peserta didik. Peran guru bimbingan dan 

konseling sebagai pemberian bimbingan, yaitu dalam hubungannya dengan 

bimbingan karir peserta didik.Banyak sekali putusan keliru yang diambil peserta 

didik baik mengenai pilihan perguruan tinggi. hanya karena kurangnya 

bimbingan yang akurat dan dapat dipercaya. Di sini guru BK jelas berperan 

menyediakan bimbingan seakurat mungkin sehingga bimbingan tersebut dapat 

digunakan dan ditindaklanjuti oleh para peserta didik.

Tujuan dari peran ini yaitu agar dapat memperluas wawasan dalam

perguruan tinggi dan jabatan sehingga terbukalah untuk memiliki alternatif 

perguruan tinggi yang cocok dengan potensi yang dimiliki.

Pemberian bimbingan oleh guru BK kepada para peserta didik ini adalah 

dalam rangka agar para peserta didik di sekolah dapat memupuk seluruh potensi 

yang dimilikinya sehingga ia dapat berkembang secara wajar. Selain itu, guru 

bimbingan dan konseling di sekolah berperan dalam membantu peserta didik

untuk melampaui peroses dan fase perkembangan pribadinya secara wajar.

3. Peran sebagai Referal

Peran ketiga yang dilakukan guru BK MAN 1 Bandar Lampung yaitu 

peran sebagai Referal. Dalam peran ini guru BK di sekolah dapat membantu 
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para peserta didik untuk menelaah, bertanya dan menggali lebih dalam segala 

hal yang ingin diketahui sehubungan dengan bimbingan karir.

Pengembangan potensi diri peserta didik secara wajar sangat penting, 

baik menyangkut sikap maupun perilaku peserta didik, baik mengenai minat 

maupun mengenai bakat peserta didik.  Pelayanan bimbingan dan konseling di 

jenjang sekolah menengah saat ini merupakan setting yang paling subur bagi 

konselor karena di jenjang ini konselor dapat berperan secara maksimal dalam 

memfasilitasi konseli mengaktualisasikan potensi  yang dimilikinya secara 

optimal. 

4. Peran Pegembangan (Perseveratif)

Peran konselor sebagai pengembangan pribadi peserta didik atau peran 

perseveratif ini, berarti layanan yang diberikan oleh guru BK di  MAN 1 Bandar 

Lampung pada peserta didik kelas XII IAI bermaksud untuk memelihara dan 

sekaligus mengembangkan bimbingan yang sudah ada menjadi bimbingan yang 

lebih sistematis. 

Misalnya, guru BK membantu peserta didik remaja dalam mengambil 

sikap yang tepat terhadap orangtua, yang pada umumnya dianggap serba kolot 

oleh kaum remaja. Peran pengembangan ini bertujuan agar bimbingan yang 

diperoleh dapat dikembangkan sebagai sarana pengambilan keputusan mengenai 

bimbingan karir yang ada. 
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5. Peran sebagai Motivator

Dalam hubungannya dengan pilihan karir peserta didik, guru BK MAN1. 

Bandar Lampung juga berperan sebagai motivator.

Keberadaan guru bimbingan dan konseling di sekolah untuk memberikan 

motivasi kepada peserta didik baik dalam hubungannya dengan proses belajar-

mengajar maupun dengan kedisiplinan dan kepercayaan diri peserta didik. 

Sebagaimana halnya dengan peran guru pada umumnya, keberadaan guru 

bimbingan dan konseling secara khusus memiliki peranan sebagai pendorong 

dan penggerak dan memotivasi  peserta didik untuk lebih giat, lebih maju dan 

lebih meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan limaperan guru bimbingan dan konseling di atas, dapat 

dikatakan bahwa fungsi bimbingan karir terdiri dari fungsi bimbingan, yaitu 

peserta didik yang akan terjun ke lingkungan masyarakat membutuhkan 

berbagai bimbingan, baik yang menyangkut dirinya maupun lingkungannya. 

Layanan bimbingan dan konseling tentang bimbingan karir merupakan 

suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan 

yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada para peserta didik

dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam dirinya.Bahkan 

menurut Kepala Sekolah MAN 1 Bandar Lampung, kepala sekolah pun ikut 

berperan mengevaluasi setiap kegiatan guru di sekolah, termasuk guru BK. 
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Dalam hal ini keterlibatan Kepala Sekolah menjalankan tugas pokok dan fungsi 

kekepala sekolahan Bantuan dalam bentuk layanan bimbingan semacam itu

sangat tepat jika diberikan di sekolah, agar setiap peserta didik dapat 

berkembang bimbingannya.

Dengan demikian bimbingan dan konseling manjadi bidang layanan 

khusus dalam keseluruhan kegiatan pendidikan sekolah yang ditangani oleh 

tenaga ahli dalam bidang tersebut yaitu guru bimbingan dan konseling.

Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, khususnya pada tataran 

persekolahan, layanan bimbingan dan konseling mempunyai posisi dan peran 

yang cukup signifikan dan strategis. Bimbingan dan konseling berperan untuk 

memberikan layanan kepada peserta didik agar mereka dapat mengatasi 

persoalan yang muncul sehubungan dengan masa depan mereka, dan memiliki 

bimbingan untuk memcehakan masalah yang dihadapi. Untuk membina peserta 

didik dalam proses pemberian layanan bimbingan, pendekatan yang digunakan

oleh guru BK umumnya adalah pendekatan pribadi agar dapat membantu 

keseluruhan proses dan tahap layanan bimbingan. 

Dalam kaitan ini, guru BK MAN 1 Bandar Lampung berperan dalam 

lima hal, yaitu: (1) sebelum melakukan layanan bimbingan, guru BK mengenal 

dan memahami setiap peserta didik, (2) guru BK berperan memberikan 

bimbingan yang diperlukan dalam proses masa depan peserta didik; (3) guru BK 

memberi kesempatan yang memadai agar setiap peserta didik dapat belajar 

sesuai dengan karakteristik pribadinya; (4) guru BKmembantu setiap peserta 
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didik dalam menghadapi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya; (5) guru 

BK menilai keberhasilan setiap langkah pelayanan bimbingan yang dilakukan. 

Dengan demikian, bimbingan dan konseling mengenai layanan 

bimbingan tidak lain adalah salah satu komponen yang penting dalam proses 

pendidikan sebagai suatu sistem. Peran guru Bimbingan dan Konseling adalah 

penunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. 

Keberadaan bimbingan dan konseling diharapkan dapat mendampingi 

peserta didik dalam beberapa hal, yaitu: (a) dalam perkembangan belajar di 

sekolah; (b) mengenal diri sendiri dan mengerti kemungkinan-kemungkinan lain 

yang terbuka luas bagi mereka sekarang maupun akan datang; (c) menemukan 

cita-cita dan tujuan dalam hidupnya, serta menyusun rencana yang tepat untuk 

mencapai tujuan-tujuan itu; (d) mengatasi masalah pribadi yang mengganggu 

belajar di sekolah. Beberpa peran tersebut dapat dilaksanakan secara efektif 

apabila bimbingan dan konseling didukung oleh sistem pendidikan yang baik 

pula.

Dengan demikian, keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah 

memegang peranan penting dalam proses membina kedisiplinan belajar peserta 

didik, karena bimbingan konseling secara langsung menangani masalah-masalah 

yang dihadapi peserta didik dalam kaitannya dengan proses kelangsungan 

belajar di sekolah. 
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Dalam membina kedisiplinan peserta didik, bimbingan dan konseling 

sedemikian rupa harus dapat  membuat program layanan bimbingan konseling 

yang terarah sesuai tujuan. Guru bimbingan dan konseling harus terlibat secara 

langsung demi keberhasilan disiplin peserta didik dengan pembiasaan yang 

secara rutin dilakukan.

Pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan perlu 

mengacu pada tujuan, asas dan prinsip pemberian bimbingan dan konseling itu 

sendiri.Adapun tujuan bimbingan dan konseling di sekolah adalah agar tercapai 

perkembangan yang optimal pada peserta didik yang dibimbing.

Hasil wawancar dengan peserta didik dalam wawancara mengenai 

bimbingan karir dalam Peningkatan Pengetahuan karir Peserta Didik jauh 

lebih luas daripada sekedar pemilihan perguruan tinggi, karena akan 

melibatkan kemampuan individu baik dalam dalam membuat keputusan karir

maupun aktivitas perencanaan karir. Pengetahuan karir mengarah pada 

pengenalan karir secara menyeluruh, diawali dengan pengenalan potensi diri, 

memahami lapangan perguruan tinggi yang sebenarnya, merencanakan 

sampai dengan menentukan pilihan karir yang tepat .

Berdasarkan deskripsi proses dan hasil wawancara peneliti dengan guru 

BK MAN 1 Bandar Lampung maka layanan bimbingan karir bertujuan untuk 

memantapkan pilihan karir peserta didik setelah lulus dari 

SLTA/MADRASAH. Pengetahuan karir mengarah pada pengenalan karir

secara menyeluruh, yang prosesnya diawali dengan pengenalan potensi diri, 
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memahami lapangan perguruan tinggi yang sebenarnya, merencanakan 

sampai dengan menentukan pilihan karir yang tepat.

Bedasarkan hasil wawancara dengan guru BK, layanan bimbingan karir

yang diberikan kepada peserta didik dapat mematangkan pilihan karir peserta

didik. Dalam mengembangkan pencapaian Pengetahuan karir peserta didik, ada 

empat hal yang dilakukan guru BK. Pertama, bimbingan mengenai pengetahuan 

diri peserta didik. Peserta didik harus menjadi idividu yang potensial dengan 

memahami bakatnya sendiri, kecakapan dan kemampuannya, konsep diri dan 

penghargaan diri, kepribadian, kemampuan akademik, pengalaman belajar 

danperguruan tinggi, minat, tingkat harapan,  hasil belajar, dan sebagainya. 

Semua karakteristik ini seharusnya sesuai dengan pilihan karir mereka.Kedua, 

bimbingan studi, profesi dan karir.Peserta didik tidak hanya membutuhkan 

bimbingan mengenai diri mereka, tetapi juga tentang lingkungan dimana mereka 

tinggal. Mereka juga membutuhkan bimbingan mengenai pilihan pendidikan yang 

lain (jenjang pendidikan), pilihan profesional (jenjang karir), dan pilihan karir

(jenjang sosial tenagaperguruan tinggi). Mereka membutuhkan bimbingan

tersebut sebagai bahan pertimbangan.Ketiga, proses dalam menentukan keputusan 

karir. Melalui pengetahuan mengenai diri, pendidikan dan pengembangan 

profesional, peserta didikakan menentukan keputusan karir yang tepat.Mereka 

seharusnya dipersiapkan dalam menentukan keputusan karir melalui 

pertimbangan berbagai aspek tersebut.Keempat, perencanaan karir.Peserta didik 

seharusnya dipersiapkan untuk menentukan perencanaan karir dengan 
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berpedoman pada karakteristik pribadi, pengalaman studi dan pengalaman 

perguruan tinggi. Perencanaan karir akan membuat peserta didik teguh pendirian 

dalam pendidikan dan karirJadi, terdapat hubungan antara bimbingan yang 

diberikan dengan dampak dari infomasi tersebut.

Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan karir yang mampu 

menghasilkan Pengetahuan karir peserta didik, terutama menyangkut tiga hal; 

yaitu perencanaan karir, eksplorasi karir dan pengetahuan tentang membuat 

keputusan karir (decision making).

Berdasarkan wawancara dengan Guru BK, terdapat tiga aspek dalam 

membuktikan tingkat Pengetahuan karir peserta didik, yaitu dilihat dari aspek 

perencanaan karir, eksplorasi karir, dan pengetahuan tentang membuat keputusan 

karir (decision making) dari teori Donald. E. Super. 

1. Perencanaan Karir

Perencanaan karir pesertadidik merupakan aktivitas pencarian bimbingan 

tentang karir. Seberapa besar keterlibatan para peserta didik dalam proses 

tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, peserta didik kelas XII yang dibimbing 

oleh guru  MAN 1 Bandar Lampung hampir semuanya terlibat dalam proses 

pencarian bimbingan karir peserta didik diberi tugas oleh guru BK untuk 

mengumpulan berbagai bimbingan karir seputar perguruan tinggi dan dunia 

perguruan tinggi, kemudian guru mendiskusikan dengan peserta didik, 

melengkapi bimbingan dan memberi kesimpulan.
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Kondisi ini didukung oleh pengetahuan tentang macam-macam bimbingan

yang diperoleh peserta didik.

Indikator untuk perencanaan karir iniadalah peserta didik menyadari

wawasan dan persiapan karir, memahami pertimbangan alternatif pilihan karir

dan memiliki perencanaan karir dimasa depan.

Dari penelitian yang diadakan, ditemukan bimbingan dari guru BK bahwa 

semua peserta didik menyadari wawasan dan persiapan karir yang dibutuhkan, 

memahami pertimbangan pilihan karir yang ditebntukan, serta masing-masing 

peserta didik memiliki perencanaan karir setelah lulus SLTA./MADRASAH

2. Eksplorasi Karir

Tingkat Pengetahuan karir peserta didik di MAN 1 Bandar Lampung 

dapat juga diukur dengan melihat eksplorasi karir. Adapun yang dimaksud 

eksplorasi karir (career exploration), merupakan kemampuan peserta didik untuk 

melakukan pencarian bimbingan karir dari berbagai sumber karir, seperti dari 

guru, dari bahan bacaan (buku, koran, majalah, internet), dari guru bimbingan dan 

konseling di sekolah. Hal ini dibuktikan oleh laporan tugas peserta didik kepada 

guru BK mengenai  pencarian bimbingan karir tentang perguruan tinggi dan dunia 

perguruan tinggi. Fase explorasi (exploration) karir usia anak 

SLTA/MADRASAH ini, individu masih berada pada tahap memikirkan berbagai 

alternatif jabatan, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat.

Aspek eksplorasi karir ini sangat berhubungan dengan seberapa banyak 

bimbingan karir yang diperoleh oleh peserta didiksaat diminta oleh guru untuk 
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mencari bimbingan karir dari berbagi sumber tersebut.Indikator dari aspek ini 

adalah peserta didik berhasil mengumpulkan bimbingan karir dari berbagai 

sumber dan memanfaatkan bimbingan karir yang telah diperoleh.

Menurut guru BK MAN 1 Bandar Lampung dalam wawancara, indikator 

ini dipenuhi oleh peserta didik.Mereka berhasil mengumpulkan data dan 

bimbingan karir dariberbagai sumber Dari wawancara dengan guru BK,  ada 

peningkatan Pengetahuan karir peserta didik, terutama yang berhubungan erat 

dengan sikap dan kompetensi yang berperan untuk pengambilan keputusan karir

peserta didik. Sikap dan kompetensi tersebut mendukung penentuan keputusan 

karir yang matang.Pengetahuan karir juga merupakan refleksi dari proses 

perkembangan karir individu untuk meningkatkan kapasitas untuk membuat 

keputusan karir.

Layanan bimbingan karir berupa layanan pengumpulan data mengenai 

pilihan karir peserta didik, layanan pemberian bimbingan karir, layanan 

penempatan, layanan terhadap peserta didik yang memiliki masalah pribadi, 

layanan alih tugas, layanan penilaian dan tindak lanjut. Layanan ini berupa 

kegiatan dalam bentuk memberikan sejumlah bimbingan kepada para peserta 

didik.Dalam bidang pendidikan, para peserta didik memerlukan berbagai 

bimbingan yang bersumber dari guru, orang tua, teman dan lain-lain.Tetapi ada 

pula bimbingan yang dimilikinya keliru, kabur, kurang lengkap dan kurang 

sistematis sehingga membingungkan para peserta didik. Maka dari itu layanan 

bimbingan mempunyai peranan yang sangat penting karena bimbingan adalah 
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merupakan suatu proses yang dinamis dalam menuju suatu sasaran pengetahuan, 

dimana peserta didik dapat lebih mengerti dan mengetahui apa yang belum 

diketahui. 

3. Pengetahuan tentang Membuat Keputusan Karir (decision making)

Peserta didik kelas XII IAIMAN 1 Bandar Lampung menurut pengamatan 

guru BKDina, telah memiliki pengetahuan tentang membuat keputusan karir yang 

dimulai dengan merencanakan karir, mengeksplorasinya kemudian membuat 

keputusan karir yang diinginkan. Keputusan karir apa yang akan diambil oleh 

peserta didik sepenuhnya menjadi keputusan peserta didik setelah mereka 

melakukan tahap perencanaan dan eksplorasi. Guru hanya menyampaikan 

bimbingan dan arahan sebaik-baiknya, seperti bagaimana peserta didik

mengetahuai cara-cara membuat keputusan karir, mengetahui langkah-langkah 

dalam membuat keputusan karir, mereka mempelajari cara orang lain membuat 

keputusan karir, dan menggunakan pengetahuan dan pemikiran dalam membuat 

keputusan karir.

Pengetahuan tentang membuat keputusan karir peserta didik merupakan 

kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuan dan pemikiran dalam 

membuat perencanaan karir. Konsep ini didasari pada tuntutan peserta didik untuk 

membuat keputusan karir, dengan asumsi apabila peserta didik mengetahui 

bagaimana orang lain membuat keputusan karir maka diharapkan mereka juga 

mampu membuat keputusan karir yang tepat bagi dirinya. Peserta didik kelas XII 

IAI rata-rata menjawab memiliki pengetahuan tentang membuat keputusan karir.
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Pada pengetahuan tentang membuat keputusan karir ini, peserta didik

sudah mengetahuai cara-cara membuat keputusan karir, mengetahui langkah-

langkah dalam membuat keputusan karir, mempelajari cara orang lain membuat 

keputusan karir, dan mulai menggunakan pengetahuan dan pemikiran dalam 

membuat keputusan karir.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, sejauh mana Pengetahuan karir

peserta didik kelas XII IAI MAN 1 Bandar Lampung dapat dipengaruhi oleh 

aspek perencanaan karir, eksplorasi, dan pengetahuan tentang keputusan karir

sebagaimana ditegaskan oleh Donald L. Super dalam landasan teori pada bab 

sebelumnya. Dalam hal ini Pengetahuan karir peserta didikdapat dibuktikan 

dengan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan karirnya, yang meliputi 

penentuan keputusan karir, pilihan yang realistik dan konsisten. Pengetahuan 

karir merupakan aspek yang penting bagi peserta didik dalam memenuhi 

kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan karir

yang cerdas dan realistik. Hal ini sejalan dengan pendapat Donald E. bahwa 

keberhasilan dan kesiapan peserta didik untuk memenuhi tugas-tugas yang 

terorganisir yang terdapat dalam setiap tahapan perkembangan karir disebut 

sebagai Pengetahuan karir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 28 peserta didik kelas XII IAI rata-

rata peserta didik merasakan manfaat layanan bimbingan bimbingan 

karir.Misalnya, ketika peserta didik ditanya apakah layanan bimbingan karir yang
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diberikan Guru BK anda dapat menentukan pengetahuan pilihan karir mereka, 26 

peserta didik menjawab ya dan hanya 2 yang menjawab tidak.

Ketika apakah Guru BK menjelaskan kegunaan layanan bimbingan 

karirsecara mendetail, 28 peserta didik menjawab ya dan tidak ada yang 

menjawab tidak 

Ketika para peserta didik ditanya mengenai apakah setelah mengikuti 

layanan bimbingan karir merekadapat melakukan perencanaan karir, eksplorasi 

karir dan memiliki pengetahuan tentang membuat keputusan karir, jawaban rata-

rata di atas 80% menjawab ya 

Dengan demikian, maka peran layanan bimbingan karirdapat 

meningkatkan Pengetahuan karir peserta didik, terutama mengenai perencanaan 

karir, eksplorasi karir dan pengetahuan tentang membuat keputusan karir.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan laporan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab

sebelumnya, maka pada bab ini akan disimpul kan hasil penelitianini, IAI itu sebagai

berikut:

Proses layanan  bimbingan karir yang dilakukan guru BK terhadap peserta

didikkelas XII IAI MAN 1 Bandar Lampung dimulai dari penyiapan materi

layanan bimbingan karir dari berbagai sumber. Ada dua materi yang disiapkan

oleh guru BK, yaitu materi yang berhubungan dengan bimbingan perguruan

tinggi. Materi pertama berhubungan denganprofil10 perguruan tinggi terkemuka, 

keunggulan dan kelebihan10 perguruan tinggi satu dengan yang lain, tenaga

pengajar  . Materi perguruan tinggi  yaitu bimbingan seputar duniain dustry

kreatif seperti periklanan, film kreatif, layanan computer danp ercetakan.

Bimbingan karir di MAN 1 Bandar Lampung terhadap peningkatan

pengetahuan karir peserta didik kelas XII IAI MAN 1 Bandar Lampung 

sangat penting dan menentukan bagi pilihan karirpeserta  didik. Sebab, 

dengan ada nya layanan bimbingan karir, baik mengenai perguruan tinggi

yang dapat meningkatkan pengetahuan pilihan karir peserta didik, yang

semula tidak mengetahui samasekali bimbingan kemudian mendapatkan
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bimbingan dari guru BK sehingga peserta didik memiliki kemantapan pilihan

karir. 

Ada beberapa tahap pelaksanaan guru bk MAN 1 Bandar Lampung  dalam 

menyampaikan atau melaksanakan Bimbingan karir kepada peserta diidik

1. Penjelasan pengertian  Bimbingan Karir

 Apa pengertian bimbingan

 Pengertian karir

2. Tujuan Karir kedepan

 Kelanjutan karir

 Jenjang kerier dalam dunia pendidikan dan dunia kerja

3. Penjelasan beberapa universitas dan dunia kerja kepada peserta didik

 Penjelasan profil universitas

 Pengertian dunia kerja

 Seperti dunia perguruan tinggi dan dunia kerja

4. Pengetahuan karir peserta didik dari dalam diri dalam mengetahui karir

 Memberi pemahaman karir

 Pengerahan karir peseta didik

 Pengarahan karir
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B. Saran-saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang perlu

dikemukakan di sini, yaitu:  

1. Bagi peserta didik, hendaknya selalu aktif dan kreatif dalam mencari segala

bimbingan yang terkait dengan perguruan tinggi dan agar memiliki

pengetahuan karir. Peserta didik dapat mencari bimbingan yang terkait dengan

perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakat dari guru, media, mau

pun dari sumber tertentu yang dapatdipercaya. 

2. Bagi Guru BK, hendaknya dapat memberikan layanan bimbingan karir secara

efektif dengan materi yang dibutuhkan dan data yang akurat, dengan teknik

penyampayan yang tidak membosankan tetapi interaktif dan menyenangkan

bagi peserta didik, dengan media yang relevan dan memang tepat untuk

layanan bimbingan karir sehingga peserta didik memiliki pengetahuan karir. 
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Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Karier 

di MAN 1 Bandar Lampung





Kisi Kisi Wawancara

1. Bagaimana penenrapan guru bk tentang karier

2. Bagaimana pengenalan awal guru bk tentang karier

3. Metode karier apakah yang di terapkan oleh guru bk

4. Bagaimana pelaksanan bimbingan karier di man 1

5. Karier seperti apakah yang diterapkan oleh guru bk

6. Bimbingan karier dilaksanan kan secara kelompok

7. Menanyakan pemahaman dan pengetahuan paham atau tidak nya siswa 

tentang karier

8. Memberikan soal soal tentang karier

9. Apakah karier itu hanya ada dalam dunia kerja

10. Apakah karier ada dalam dunia universitas/dunia pendidikan 
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PROFIL MAN 1
BANDAR LAMPUNG

1. Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH NEGERI  1 BANDAR LAMPUNG
2. Alamat Lengkap :

Jalan : Letkol H. Endro Suratmin
Kelurahan : Harapan Jaya
Kecamatan : Sukarame
Kota : Bandar Lampung
Propinsi : Lampung
Telp/fax : ( 0721 )- 706448
Kode Pos : 35131
NSM : 31.1.18.71.09.001
NPSN : 10 80 73 53
Web site : http:/ www.mandela.sch.id
E.mail : admin.mandela@gmail.com

3. Status Tanah       : Serifikat a.n MAN 1 Tanjungkarang seluas 26.000 M3 (2,6 Ha)   berasal dari 
hibah Gubernur Lampung  seluas 20.000 M3 dan hibah dari Walikota  Bandar 
Lampung seluas 6.000 M3, dengan luas bangunan  seluas 11.000 M3

4. Status Gedung      : Milik Departemen Agama berasal dari (Proyek Depag, BP3/Komite dan Bantuan   
Gubernur)

A. SEJARAH SINGKAT

Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjungkarang berdiri pada tanggal 1 Juli 1979. Madrasah ini 

merupakan alih fungsi dari Sekolah Persiapan Institut Ilmu Agama Islam Negeri (SPAIN) 

Tanjungkarang. Madrasah yang dahulu masih menyatu dengan kampus IAIN Lampung di Kaliawi ini 

juga merupakan MAN yang pertama di Propinsi Lampung. Nama madrasah ini adalah Madrasah 

Aliyah Negeri Tanjungkarang. Perubahan penyebutan menjadi MAN 1 Bandar Lampung oleh 

masyarakat merupakan penyesuaian atas perubahan nama ibukota provinsi Lampung.

Seiring dengan proses perkembangan kota dan kondisi yang masih sulit untuk melakukan 

pengembangan saat itu, Bapak Yasir Hadibroto sebagai Gubernur KDH Lampung saat itu melalui Ka. 

Kanwil Depag Bapak Prof. Drs. H. Masdar Helmi, menghibahkan lahan seluas 2 Ha di Sukarame 

untuk dijadikan lokasi pembangunan MAN 1 Bandarlampung. Wali Kota Bandar Lampung saat itu 

juga memberikan lahan seluas 0,6 Ha, sehingga luas madrasah ini secara keseluruhan menjadi 2,6 Ha 

(26.000 m2). Pembangunan pertama di lokasi yang baru ini dimulai tahun 1981, dan hanya 

membangun 3 lokal yang dialokasikan untuk siswa kelas 3 pindahan dari kampus Kaliawi. Sejak saat 

itu pembangunan secara bertahap terus berlanjut hingga saat ini.

Untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehadiran ulama 

intelektual, pada tahun 1990 atas gagasan Bpk. Prof H. Munawir Sadzali MA sebagai Menteri Agama 

saat itu, MAN 1 Bandarlampung ditetapkan sebagai satu dari 27 Madrasah Aliyah di Indonesia untuk 

menyelenggarakan program peningkatan Ilmu Agama. Program ini selanjutnya disebut Madrasah 

Aliyah Program Khusus (MAPK). Keberadaan  MAPK adalah sebagai program yang setara dengan 

program lain yang ada di MAN 1 Bandarlampung. Kurikulum yang digunakan 70% merupakan ilmu 

agama dan 30% merupakan ilmu umum, dengan bahasa pengantar bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Dengan jumlah siswa 40 siswa putra yang diasramakan serta disubsidi oleh Depag, program 

MAPK menjadi program unggulan. Keunggulan ini terutama pada kemampuan siswa berkomunikasi 

menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta kemampuan siswa MAPK menembus berbagai 

perguruan tinggi favorit di luar negeri, yakni Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia. Berkat keunggulan 
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yang kian nyata, program MAPK mendapat dukungan dari Bpk. Gubernur Pudjono Pranjoto, melalui 

Bpk. Ka. Kanwil Depag Lampung, Drs. H. Syamsuddin Thaher, yakni pemberian bantuan fasilitas 

infrastruktur berupa jalan, mess guru tutor, dan dana operasional.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tahun 1992 tentang alih fungsi PGAN menjadi MAN, MAN 

Tanjungkarang berubah menjadi MAN 1 Tanjungkarang, dan dengan sendirinya orientasi 

pengembangan mutu madrasah tidak hanya pada program Ilmu Agama, melainkan juga pada program 

IPA dan IPS. Kebijakan ini menempatkan posisi madrasah sama dengan SMU, oleh karena itu 

tantangan madrasah menjadi relatif berat. Untuk menjawab persaingan dengan SMU namun tetap 

menjaga ciri keislamannya, pada tahun 1996 MAN 1 Tanjungkarang membentuk program kelas 

Intensif yang pembiayaannya dibantu oleh orang tua siswa dimana program ini  berorientasi pada 

keunggulan MIPA. Program ini cukup berhasil mengangkat prestasi madrasah khususnya dalam 

berbagai lomba bidang studi umum. Selain itu cukup banyak para alumni yang berhasil melanjutkan 

pendidikannya di berbagai PTN favorit di Indonesia. 

Berkat berbagai keberhasilan tersebut, serta didukung oleh SDM yang dimiliki, pada tahun 1998 

MAN 1 Tanjungkarang mendapat kepercayaan menjadi MAN Model, yakni MAN percontohan yang 

didanai oleh ADB melalui proyek Development Madrasah Aliyah Project (DMAP) dengan SK Dirjen 

Binbaga Islam Departemen Agama Nomor: IV/PP.006/KEP/17A/98 tanggal 28 Februari 1998. Untuk 

mendukung program tersebut, MAN Model dilengkapi dengan beberapa fasilitas, termasuk Pusat 

Sumber Belajar Bersama (PSBB) dan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM). 

Menindaklanjuti perkembangan global yang kian pesat dan tantangan yang semakin besar bagi 

generasi Islam mendatang serta keinginan masyarakat untuk memiliki madrasah yang berkualitas, 

diakui pada tingkat regional, nasional bahkan pada skala internasional, untuk itu MAN 1 Bandar 

Lampung diharapkan mampu mewujudkan keluaran  siswa yang tanggap dan mampu mengatasi 

berbagai tantangan dalam persaingan global. Salah satu upaya yang dianggap akan mampu 

mewujudkan hal tersebut adalah dengan memproyeksikan diri pada perubahan visi dam misi yang 

akan dikembangkan menuju madrasah nasional  yang unggul.

Untuk menuju kearah visi dan misi perlu adanya dukungan terutama pada pemerintah c/q 

Kementerian Agama serta Pemerintah Daerah dan masyarakat yang peduli madrasah dalam program 

percepatan tercapainya 8 standar pendidikan yang ditetapkan oleh BNSP serta meningkatkan kearah 

tercapainya unggul baik bidang ilmu agama maupun bidang umum.

Adapun kepemimpinan MAN Model sejak berdirinya telah mengalami beberapa pergantian 

kepemimpinan yaitu :

1. Drs. Mansyur periode 1979 - 1981

2. Drs. H. Ngatio Haryantyo periode 1981 – 1985

3. Drs. H. Umar Choli periode 1985 – 1988

4. Drs. H. Jauhari Mauludin periode 1988 – 1989

5. Drs. H. M. Husni Salman periode 1989 – 2000

6. Drs. Sabihis periode 2000 – 2005

7. Drs. H. Jamsari, Mag. periode 2005 – 2013

8. Antoni Iswantoro, M.Ed. periode 2013 – 2016

9. Drs. M. Iqbal periode 2016 sampai sekarang
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B. VISI , MISI DAN TUJUAN

1. VISI:
MADRASAH SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN BERBASIS ISLAM 
YANG UNGGUL DAN BERWAWASAN GLOBAL

2. MISI
a. Menjadikan guru, pengawas pendidikan, dan orang tua/wali peserta didik sebagai pemeran 

utama dalam menjadikan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam

b. Membangun budaya semua pemangku kepentingan madrasah sebagai pusat pendidikan 

berbasis Islam

c. Membentuk karakter kepribadian peserta didik yang  unggul dalam ilmu agama Islam dan 

ilmu pengetahuan umum

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka perlu ada implemetasi program yang 

mengarah pada pencapaian secara berkelanjutan yang terukur dan diterima serta mampu 

dilaksanakan oleh semua komponen madrasah. Maka dari itu untuk memberikan sebuah motivasi 

pada tercapainya cita-cita yang diharapkan maka motto yang dijadikan sebagai semangat adalah:

Motto 

” MAN 1 Bandar Lampung sebagai Kampus CERIA”
(Cerdas, Edukatif, Ramah, Indah dan Agamis)

C E R I A:

Cerdas :  artinya dari sisi input harus selektif, memiliki standar yang ditentukan sehingga input 

yang masuk memiliki tolok ukur kecerdasan yang terukur, dari sisi proses yaitu 

pendidikan yang diselenggarakan mampu mengembangkan kecerdasan anak, dan 

outputnya menghasilkan siswa yang mampu berkompetitif.

Edukatif: Semua bentuk kegiatan yang ada di lingkungan kampus menunjukkan nilai-nilai 

edukatif baik perilaku, lingkungan  dan semua kegiatan yang ada.

Ramah  : Semua warga madrasah mampu menjadi tuan rumah yang baik, saling asah. asih dan 

asuh 

Indah   : Lingkungan kampus memberikan kenyamanan bagi semua warga kampus sehingga ia 

tidak merasa jenuh walau seharian berada di madrasah

Agamis  :  Nuansa madrasah memberikan kesejukan bagi warga madrasah maupun pada setiap 

yang  datang ke madrasah.

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan MAN 1 Bandar Lampung sebagai satuan pendidikan menengah 

merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional, yaitu :

a. Memberdayakan guru dan semua komponen madrasah sebagai pemeran utama 

dalam menjadikan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam.
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b. Menjadikan madrasah sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

untuk mampu melaksanakan kaidah-kaidah Islam di lingkungan keluarga, 

madrasah, dan masyarakat.

c. Menyiapkan peserta didik (lulusan) mampu memahami Al Qur’an dan Hadits pada 

tingkat mahir, serta mampunyai kompetensi akademik yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi pavorit. 

C. KONDISI MAN 1 BANDAR LAMPUNG

1. Siswa

Pada tahun 2016-2017  MAN 1 mempunyai siswa  32 rombongan, yaitu kelas X sebanyak  

12 rombongan belajar, yang meliputi : 5 kelas Peminatan MIA yang terdiri 4 kelas unggul

(1 kelas diasramakan dan 3 kelas tidak diasramakan) serta 1 kelas MIA reguler, 4 kelas 

Peminatan Ilmu-ilmu Sosial yang teridir 1 kelas IIS unggul tidak diasramakan dan 3 kelas 

IIS reguler , 1 kelas Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan 2 kelas Peminatan Ilmu-ilmu 

Keagamaan (1 kelas diasramakan). Kelas XI sebanyak 10 rombongan belajar, yang 

meliputi: 4 kelas Peminatan, 3 kelas Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, 1 kelas Peminatan Ilmu-

ilmu Bahasa dan 2 kelas Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan (diasramakan). Kelas XII 

sebanyak 10 rombongan belajar, yang meliputi : 4 kelas peminatan MIA, 3 kelas 

peminatan Ilmu-ilmu Sosial, dan 1 kelas peminatan Bahasa dan 2 kelas peminatan Ilmu-

ilmu Keagamaan ( diasramakan) .  dengan jumlah siswa MAN 1 adalah 1310 dengan 

rincian: Kelas X sebanyak 476 orang, kelas XI sebanyak 411, kelas XII sebanyak 423.

a. Jumlah siswa 

NO KELAS
PROGRAM

TOTALIPA3 IPS BAHASA KEAGAMAAN

Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml
X 82 91 173 81 102 183 9 36 45 33 45 78 479

1 XI 59 106 165 50 75 125 15 25 40 43 38 81 411
2 XII 68 96 164 63 75 138 12 30 42 41 40 81 423

JUMLAH 209 293 502 194 250 446 36 91 127 117 123 240 1313

b. Input Siswa 3 Tahun terahir

No TH.PELAJARAN PENDAFTAR DITERIMA

1. 2013 / 2014 1079 446

2. 2014 / 2015 1142 423

3. 2015 / 2016 1122 411

4 2016/ 2017 1344 476
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c. Keluaran / Out Put

1) Hasil Ujian Nasional dan Prosentase Kelulusan dalam 3 tahun terakhir

No Tahun Pelajaran Jml  Peserta Lulus % Lulus

1. 2012 / 2013 388 388 100

2. 2013 / 2014 394 394 100

3. 2014 / 2015 374 374 100

4 2015/ 2016 422 422 100

2) Rata-rata Nilai Murni UN

a) Program Bahasa

No
Th 

Pelajaran
Bhs Ind Bhs Inggris Matematika Sastra Antropologi B.Asing

1. 2012 / 2013 6,46 6,52 6,76 7,12 7,44 6,32

2. 2013 / 2014 6,76 6,44 6,05 7,01 6,50 6,76

3. 2014 / 2015 7,16 7,68 7,20 7.32 7.44 7,24

4 2015 / 2016 7,36 7,62 7,80 8.02 8.12 7,68

b) Program IPA

No ThPelajaran Bhs Ind Bhs Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi

1. 2012 / 2013 7,52 7.98 7,42 6,64 7,68 7.34

2. 2013 / 2014 7,46 7,56 6,67 6,57 7,39 7,88

3. 2014 / 2015 7,68 7,88 7,64 7.24 7.54 7,44

4 2015 / 2016 7,80 8.26 7.80 7.36 7.92 7.90

c) Program IPS

No Th Pelajaran Bhs Ind B. Inggris Matematika Ekonomi Sosiologi Geografi

1. 2012 / 2013 6,80 7.30 6,74 6,86 7,42 6,64

2. 2013 / 2014 6,80 7,09 6,95 6,84 7,21 6,22

3. 2014 / 2015 7,24 7,52 7,32 7,44 7,68 7,16

4 2015 / 2018 7,66 7,82 7,64 7,94 7,86 7,22

d) Program Keagamaan

No Th 
Pelajaran Bhs Ind Bhs Ing Mtk Tafsir Q.Hds Tasawuf

1. 2012 / 2013 6,32 7.54 6,44 7,24 7,52 7,26

2. 2013 / 2014 6,89 7,24 6,24 7,44 7,68 7,16

3. 2014 / 2015 7,24 7,52 7,32 7.68 7.88 7,54

4 2015 / 2016 7,44 7,82 7,92 7.98 8.18 7,94

3) Data Alumni yang diterima di PTN dan PTS dalam 3  tahun terakhir

No Nama Perguruan Tinggi
Jumlah yang diterima

2013/2014 2014/2015 2015/2016

1 UNILA 74 86 76

2 UNSRI 7 4 6
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3 Kesehatan 12 8 22

4 IPB 6 5 8

5 ITB 4 2 2

6 UI 1 1 1

7 UII KLAS UNGGULAN

8 UNPAD 1 2

9 UGM 2 2 4

10 UNDIP 1 1 2

11 UNSUD 1

12 ITS 1

13 ITERA 1 4

14 STIS 1

15 UNY 4 4 5

16 UNIBRAW 4 7

17 UNJ 1 2

18 STAN 5 4

19 UIN 59 46 37

20 IAIN 110 82 162

21 PTS 40 60 42

Yang diterima 327 310 382

Jumlah siswa 394 374 406

Prosentase

Yang Kuliah 82,99 82,89 94,09

Yang tidak kuliah / bekerja 17,01 17,11 8,77

2. Kurikulum

Kurikulum pendidikan mengacu pada ketentuan pemerintah yaitu kelas X , XI , dan XII 

menerapkan Kurikulum 2013 dengan struktur kurikulum 49 jam perminggu, namun 

penerapannya terdapat penambahan alokasi waktu 2 jam pertemuan yang telah ditentukan 

oleh pihak madrasah pada kelas X, XI dan XII untuk mapel Thafidzul Qur'an dan 

keterampilan keagamaan dan penambahan alokasi waktu 2 jam tatap muka untuk mapel 

bahasa lampung pada kelas X. serta penambahan alakasi 2 jam tatap muka pada kelas 

unggul untuk penguatan program peminatan MIA dan IIS. Muatan kurikulum yaitu 14

hingga 17 mata pelajaran dengan 45 jam pelajaran perminggu. Proses pembelajaran 

berlangsung dari pukul 07:00 pagi hingga pukul 16:00 WIB. untuk kelas Reguler, dan 

07.00 – 17.00 Wib untuk kelas unggul.
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3. Proses Pembelajaran

Pembelajaran diselenggarakan secara klasikal, guru yang berpindah, rata-rata siswa per 

kelas adalah 32 sampai dengan 40 orang. Bahan ajar menggunakan buku-buku yang 

sesuai dengan kurikulum yang ada dan buku-buku lain yang relevan.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga Pendidik  MAN 1 sebanyak 91 orang guru, 72 berstatus PNS, serta 19 orang guru 

tidak tetap (GTT). Tenaga tutor asrama 6 orang, 4 orang adalah alumni. Sebanyak 64

orang guru berpendidikan S1, 24 orang guru pendidikan S2. Tenaga kependidikan 

sebanyak 34 orang, yang meliputi 12 staf adminstrasi, 3 orang tenaga laboran, 2 orang 

tenaga pustakawan, 3 orang tenaga teknsisi komputer, 1 orang tenaga kesehatan, 1 orang 

tenaga Teknisi Perkantoran, 1 orang tenaga pelayanan Koperasi siswa, 6 orang tenaga 

kebersihan, 5 orang tenaga keamanan.  Dari jumlah tersebut 9 orang berpendidikan S1, 10 

orang berpendidikan D3, 13 orang berpendidikan SLTA. Rincian tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan  sebagai berikut:

Daftar: Rekapitulasi jumlah guru menurut jenis kelamin dan jenjang  pendidikan pada 
MAN 1 Bandar Lampung 

No Mata Pelajaran

Jml 
Guru

Status Pendidikan
Jmlah

Lk Pr GT GTT S.1 S.2 S3

1 Bhs Arab 5 1 6 2 4 6
2 Qurán Hadist 2 2 2 2
3 Fiqih 2 1 3 2 1 3
4 SKI 2 2 3 1 1 3 4
5 A. Akhlak 1 2 3 1 2 3
6 Tafsir 2 - 2 1 1 2
7 Hadits 1 1 2 1 1 2
8 Ilmu kalam 1 1 1 1
9 PPKN 1 2 3 2 1 3
10 Bhs Indonesia 2 8 10 1 8 2 10
11 Sejarah - 5 5 4 1 5
12 Bhs Inggris 1 7 8 6 2 8
13 Penjaskes 3 - 2 1 3 3
14 Matematika 5 3 8 1 6 2 8
15 Fisika 3 2 5 3 2 5
16 Kimia - 8 7 1 5 3 8
17 Biologi 1 2 3 3 3
18 Ekonomi 1 5 5 1 5 1 6
19 Sosiologi 2 2 2 2
20 Antropologi 2 2 2 2
21 Pendd Seni - 2 2 2 2
22 Bhs Jerman - 1 1 1 1
23 BK 2 4 1 4 6 6
24 Geografi - 2 1 1 1 1 2
25 Keterampilan 2 - 1 1 2 2

JUMLAH 36 55 74 17 67 24 91
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a. Daftar nama-nama guru MAN I Bandar Lampung

NO NAMA NIP GOL PANGKAT
BIDANG

STUDI

1 Drs. M.Iqbal 196208251990031002 IV/a Pembina Matematika

2 Drs. H. Maskur, M.Ag 196107271987031004 IV/a Pembina Aqidah Akhlak

3 A. Syaifuddin, S.Pd 196504262003121002 III/d Penata Penjaskes

4 Ahmad Gumrowi, M.P.Fis. 197004191997031003 IV/b Pembina Fisika

5 Drs. Husnul Khaitami 196401221992031001 IV/a Pembina Matematika

6 Dr. H. Erjati Abbas 195907241980031003 IV / c Pembina TK I Fiqih

7 Drs. H. Mustopa, S.Pd. 195804211982031003 IV/a Pembina Sosiologi

8 Dra. Hj. Indriati 195907111979032002 IV/a Pembina PKn

9 Drs. H. Abd. Haris, MA. 195804021989031003 IV/a Pembina A.  Arab &

10 Dra. Hj. Par’aini 196603211987032001 IV/a Pembina Fiqh

11 Drs. Mangarahon 196603171993031002 IV/a Pembina Biologi

12 Dra.Hj.  Durrul Jauhariyah 196401311989032003 IV/b Pembina Fisika

13 Dra. Sistiwati 196409221994032003 IV/a Pembina Matematika

14 Drs. Solahuddin 196509041993031003 IV/a Pembina PKn 

15 Drs. H. M. Arzan Kamal 196607281993031005 IV/a Pembina B. Indonesia

16 Drs. H. Tri Sutanto 196509191992031005 IV/a Pembina Matematika

17 Dra. Meriati, S.Pd. 196611191993032001 IV/a Pembina B. Indonesia

18 Dra. Fettiana, S.Pd. 196401111993032003 IV/a Pembina Ekonomi 

19 Drs. H. Supriyono 196204051994031002 IV/a Pembina B. Konseling

20 Dra. Adelarina 196708071994032003 IV/a Pembina Biologi

21 Dra. Hj. Adiati Kusumo s. 196901091993032003 IV/a Pembina Matematika

22 Dra. Efriyenti 196804101995032003 IV/a Pembina Kimia

23 Hj. Nurwidiyati, M.Pd. 196005251987022001 IV/a Pembina Fisika

24 Asih Wiyasti, S.Ag, S.Pd 196803031995032002 IV/a Pembina B. Indonesia

25 Dra. Hj. Arif Fadhilah, M.Ed. 196810171994032003 IV/a Pembina Kimia

26 Dra. Hj. Yuniarti 196707021997032001 IV/a Pembina Biologi

27 Drs. H. Muslim 196501241994031002 IV/a Pembina Qur’an Hadits 

28 H. Ahmad Zulva, S.Ag. 196506231996031005 IV/a Pembina Bahasa Arab

29 Meirita  Rosa , S.Pd 197005291996032002 IV/a Pembina Bahasa Inggris

30 Drs. Madiyo 196702081997031002 IV/a Pembina Fisika

31 Yemmi' Makla, M.Pd. 197303071998032002 IV/a Pembina Ekonomi

32 Asyikin M.Pd. 196711041998031003 IV/a Pembina B. Indonesia

33 M. Arief Chairuddien, S.Ag. 196902041997031003 IV/a Pembina Bahasa Inggris

34 H. Sutopo, S.Pd. 196911281998031001 IV/a Pembina Sosiologi 

35 Hj. Rosita, S.Pd. 197105011998032001 IV/a Pembina Sejarah 

36 Eko Astuti, S.Pd 196710101998032001 IV/a Pembina Sejarah

37 Siti Nurhaida, S.Pd. 197201201997032002 IV/a Pembina Bahasa Inggris

38 Dra. Sainupariah 196601011995122001 IV/a Pembina Kimia

39 Dra. Hj. Rosmiati 196309111995122001 IV/a Pembina Kimia

40 Hj. Sri Rejeki, S. Pd 196710231993032003 IV/a Pembina B. Indonesia

41 Joko Dwi Surawu, M.Si 197302061999031001 III/d Penata Tk.I Matematika

42 Hj. Ria Novitawati, M.Pd. 197511012002122002 III/d Penata Tk.I B. Indonesia 

43 A. Taufik Fajar, S.Ag, S.Pd.I 197401181992031001 III/c Penata Qur’an Hadits

44 Eni Hastuti, M.Pd 197405142000032001 IV/a Pembina B. Indonesia

45 Hj. Iis Sholehah, M. Pd 197310202000032001 IV/a Pembina Bahasa Inggris

46 Rizyanti, M.Pd 197605032005012005 III/c Penata PKn 

47 Hasmidar, S.Ag 196207012000121002 III/d Penata Tk.I Matematika

48 Leni Herlina , S.Pd 197511222005012004 III/c Penata Sejarah

49 Poppy Novitasari, S.Ag 197511042005012002 III/c Penata Akhlak

50 Hudri, S.Ag 196911281998031001 III/c Penata Bahasa Arab &

51 Hj. Rohmiaty, S.Pd. 196311211990012001 III/d Penata TK 1 B. Indonesia

52 Suseno, S.Pd 197305062005011008 III/c Penata Penjaskes
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53 Dra. Supiah, S.Pd. 196004062006042001 III/a Penata Muda Ekonomi & 

54 Emma Hermawati, S.Si. 197312032006042001 III/a Penata Muda Kimia

55 Heny Astuti, S.Pd 197707082006042029 III/b Penata Muda Tk.I Bahasa Inggris

56 Terada Utama, S.Pd 197406222007011018 III/b Penata Muda Tk.I Ekonomi

57 Sri Lisdayeni, S.Pd. 197303312007012018 III/b Penata Muda Tk.I Sejarah

58 Hj. Irma Dahlia, M.Pd 197810212007102002 III/b Penata Muda Geografi

59 A. Saidi, M.Pd.I 197608162007101002 III/b Penata Muda Bhs Arab & 

60 Hasanah, S.Ag 197510132007102003 III/b Penata Muda Bahasa Arab

61 Fitria Agustina, S.Pd. 198108082009012008 III/b Penata Muda Bhs. Jerman 

62 Sitta Yunita, S.Pd 198306102009012008 III/b Penata Muda Seni Budaya

63 Sisca Novalia, S.Pd 198111192011012008 III/a Penata Muda Bahasa Inggris

64 Emaliya, S.Pd. 197007151998032001 IV/a Pembina Sejarah

65 Askariyah, S.Pd 196904242005012001 III/d Penata Muda B. Indonesia

66 Ida Yulianti, S.Pd 197407312005012003 III/d Penata Muda Ekonomi &

67 Rohilah, M.Pd.I 196801022005012004 IV/a Pembina Aqidah Akhlak

68 H. Arimbi M.Pd.I Pembina Bhs Arab &

69 Hera Suzana, S.Pd 198002272005012007 III/d Penata TK 1 Bahasa Inggris

70 Mega Benziria, M.S.i III/d Penata TK 1 Kimia

71 Selvie Aprida, M.P. Kim Pembina Kimia

72 Siti Rowiyah, M.Pd.I - Bahasa Inggris

73 Eva Nuryana S.Pd - Kimia

74 Supri Purnomo, BA - BK

75 Endri Yeni, S.Pd - Matematika

76 Riya Septiana, S.Pd -
Bahasa 
Lampung

77 A. Sigit, S.Ag Penjaskes

78 Novia Uswatun Hasanah, S.Pd - Ekonomi

79 Ulfah, S.Pd.I - Ilmu Kalam

80 Desty Yusniar SA, S.Pd. - Geografi

81 Arie Mazerwansyah, S.Kom. - TIK

82 Roro Eka Kawuri H., S.Psi - BK

83 Selvia Oktaresia, S.Pd. - BK

84 Dina Kurniasih, S.Pd.I - BK

85 Yuliana, S.Pd - Seni Budaya

86 Romsi Gunawan, S.Pd.I - Ilmu Tafsir &

87 Nur Afifah, S.Pd - BK

88 Sugiyanto, S.Pd TIK

89 Irwansyah, M.Pd.I Pramuka

90 Rahmawati, S.Ag SKI

91 M. Khofif Tafsir

c. Daftar Nama Staf Tata Usaha

NO NAMA NIP GOL PANGKAT BIDANG TUGAS

1 HENDRAWAN S.Sos 196607161990011001 III/d P N S

2 RAMSUDIN, S.Pd.I. 196607121988031002 III/c P N S

3 SERNIATI RUSTAM, S.Pd.I 196209061998052001 III/a P N S

4 JUHAINI 196711071990032000 III/b P N S

5 Hj. ENDANG SEPTIAWINI, SE 196309061990032001 III/c P N S

6 ISWATI 197001101992032005 III/b P N S

7 MAT SARJO SYARIF 196107011987031003 III/b P N S

8 QONITA NURHAYATI, S.Pd 197511211998032001 III/a P N S

9 ABDUL FATTAH, SE 197701082011011002 III/a P N S

10 NUN YANI 195908101985112001 III/b P N S

11 ZAKIAH, S.Sos 196311301988032002 III/d P N S

12 HJ. SUMIYANAH, Amd. 195906131982032003 III/c P N S

13 EKO JOKO PRABOWO, ST 198001082014111001 II/a - P N S
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14 AGUS RINA, A.Md. 198006302014112001 II/b P N S

15 SITI ROWIYAH, M.Pd.I 198311052014112004 II/a - PTT Perpustakaan

16 SELVIE APRIDA, M.P. Kim 198104022014112004 II/a - PTT Perpustakaan

17 M. IQBAL, S.Kom - - - PTT Perkantoran

18
ARI MAEZARWANSYAH, 

S.Kom
PTT Perkantoran

19 ROSLINA, A.Md. PTT Perkantoran

20 BUDI HANDOKO, S.Pd. - - - PTT  UKS

21 ROSLIA, S.Pd. - - - PTT Satpam

22 HILALIYAH, S.Pd. - - - PTT Satpam

23 SITI NUR'AINI, A.Md.Kep - - - PTT Satpam

24 DIAH PARASITA - - - PTT Satpam

25 SARJONI, S.Kom PTT Satpam

26 MAULANA - - - PTT laboran

27 RUDI SARBINI - - - PTT laboran

28 WAGIYONO - - - PTT laboran

29 MISNEN - - - PTT Teknisi

30 SUGIYANTO PTT Kebersihan

31 ABDULLAH

32 WACHID A - - - PTT Kebersihan

33 ISWANTO - - - PTT Kebersihan

34 SRI UMAYAH - - - PTT Kebersihan

35 RUDI HARTONO
- - - PTT Kebersihan

36 ERWIN - - - PTT Koperasi Siswa

d. Daftar: Pelatih kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan jenis kelamin dan tingkat 
pendidikan pada MAN 1 Bandar  Lampung

No

Bidang 

Ekstrakurikule

r

Jml 

pelatih J

ml

Status Pendidikan

Sertifikat

Non

Sertf

Lk Pr PNS HON D3 S.1 S.2

1 Basket 1 1 1 1 1

2 Volly Ball 1 1 1 1 1

3 Musik 1 1 1 1 1

4 Seni 1 1 1 1 1

5 PMR 1 1 1 1 1

6 Pramuka 1 1 1 1 1

7 Taekwondo 1 1 1 1 1

8 Futsal 1 1 1 1 1

9 Rohis 1 1 1 1 1

10 Sispalam 1 1 1 1 1

11 Paskibra 1 1 1 1 1

12 KIR 1 1 1 1 1

13 Mandarin Club 1 1 1 1 1

14 Englis Club 1 1 1 1 1

15 Jerman Club 1 1 1 1 1

16 Sains Club 1 1 1 1 1

17 1

Jumlah 9 8 17 7 10 7 10 6 11
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d. Daftar: Rekapitulasi Tenaga Kependidikan  berdasarkan jenis kelamin dan tingkat 
pendidikan pada MAN 1 Bandar Lampung

No Bidang

Jml staf

Jml

Status Pendidikan

Lk Pr PNS HON SLTA D3/S1

1 Staf Administrasi 4 8 12 12 - 3 9

2 Staf Komputer 3 - 3 - 2 - 3

3 Pustakawan - 2 2 - 2 - 2

4 Tenaga kesehatan 1 1 1 1

5 Laboran 1 2 3 3 3

6 Satpam 4 1 5 - 6 5 -

7 Clening Service 5 1 6 6 6 -

8 Teknisi Perkantoran 1 1 1 1

9 Tenanga P. Koperasi 1 1 1 1

Jumlah 18 16 34 12 22 16 18

e. Daftar Prestasi Akademik dan Non Aklademik dalam 3 tahun terahir

1) Tingkat Kabupaten / Kota

No Lomba Penyelenggara
2013 2014 2015

1 Prestasi Akademik

Olimpiade Dinas P&P 5

KIR UNILA 2

LCT UUD 45 Dinas Pdan P 3

Puisi Tk Pelajar Peksipel UNILA 2

MTQ Fahmil Qur’an Bandar Lampung 2 1

Pidato IAIN LAMPUNG 2,3 1

Dai Dinas Pdan P Kota BL 1 2

Kaligrafi Dinas Pdan P Kota BL 1 1

Pensarahan Al Qur’an Dinas Pdan P Kota BL 1 1

MTQ Dinas Pdan P Kota BL 1 1

Nasid Dinas Pdan P Kota BL 1 2

MTQ Fahmil Qur’an Bandar Lampung 3 1

MTQ Fahmil Qur’an Bandar Lampung 1 1

MTQ Fahmil Qur’an Kab Tulang Bawang 2

MTQ Fahmil Qur’an Kab Tulang Bawang 1

MTQ Fahmil Qur’an Kab Tulang Bawang 3

MTQ Fahmil Qur’an Kab Pesawaran 2 1
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MTQ Fahmil Qur’an Kab Pesawaran 1 1

MTQ Fahmil Qur’an Kab Lampung Utara 3 2

MTQ Fahmil Qur’an Kab Lampung Utara 2 2

MTQ Fahmil Qur’an Kab Lampung Selatan 1 1

MTQ Fahmil Qur’an Kab Lampung Selatan 2 1

LCT Pentas Seni TEKNOKRAT 1

2 Prestasi Non Akademik

Solo Song Milad Al Kautsar 1

Puisi Islami Kanwil Depag 1 1

Taekwondo klas light UNILA CUP 1 2

Taekwondo kls Bantam UNILA CUP II 1

Taekwondo Pengurus Taekwondo Kota 
Bandar Lampung

umum

2) Tingkat Provinsi / Regional

No Lomba Penyelenggara PRESTASI

2013 2014 2015

1 Prestasi Akademik
Olimpiade Bahasa Jerman 3
Olimpiade Moralitas GMB IAIN 1
KSM bidang IPA dan IPS Kemenag Provinsi Lampung 2
Siswa Teladan Dinas Pendidikan 3
Karya Tulis Ilmiah UNILA 3
Lomba Bahasa Inggris dan Scrable UNILA 1 2
PPMT SMAN III 1
LCT Akuntansi FE UNILA 3 1
KIR Bapeda Prop 1 1
Screeble UNILA 1 3
Screeble UNILA 1 2
Screeble Competition UNILA 1 1
Schreeble For Student IAIN 1 3
Khutbatul Mimbariyah IAIN 3 2
Wall Magazine IAIN 1 1
Wall Magazine AKPER Panca Bakti 1 2
Wall Magazine AKPER Panca Bakti 3 1
Wall Magazine Business Fair Fisip Unila 1 3
Wall Magazine Pentas Seni Islam Teknokrat 3 3
Back To Vilage Graha Bintang Malahayati 1 1
Baca Puisi UNILA 2
Speech English AKPER Panca Bakti 1
Speech English Darma Bangsa 1 2
Scraebble Di Comunication Expo UNILA 1
Scraebble SMAN 2 1 1
Scraebble Di EEC  UNILA UNILA 1 1
Scraebble UNILA UNILA 3 3 1
Scraebble D Business Fair UNILA UNILA 1 2 1
Scraebble Di SOSEK UNILA UNILA 2 1 3
Singgle Scraebble Akper Panca Bakti 3 2
Singgle Scraebble Akper Panca Bakti 2 1
DA’I Depag 1 3
MTQ Fahmil Qur’an Propinsi Lampung 1 1 2
MTQ Syahril Qur’an Kab Lampung Barat 1 2 1
MTQ Hifzil Qur’an Kab Tulang Bawang 2 3 2
Story Telling Akper Panca Bakti 1 1
Speeck Contest Darma Bangsa 2 2 2
Speeck Contest Akper Panca Bakti 3
Speeck Contest Akper Panca Bakti 3

2 Prestasi Non Akademik
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Futsal KONI 1 1
Vooly Ball KONI 1 2

PMR SMU 9 1
Pramuka Kwarda 1 2
PBB IAIN 3
Qosidah LPMP/Diknas 4 1
Guru Berprestasi serta Guru Pavorit 1 1
PBB IAIN 1
Senam pramuka   IAIN 1 1
Putra Tandu  SMPN 2 1 1
Pert Pertama SMPN 2 1 1
PP Tk Wira SMAN 10 2 2
PBB dan PPPK SMAN 10 1 1
Solo Song Milad Al Kautsar 1 1
Puisi Islami Kanwil Depag 1
Taekwondo klas light UNILA CUP 1 2
Taekwondo kls Bantam UNILA CUP 2 2
Taekwondo kls Find fi UNILA CUP 3 1
Taekwondo kls Fither UNILA CUP 3 1
Volly Putra STM 2 Mei 1
Footsal Wali Kota CUP 3 2
Footsal Darmajaya CUP 1
Footsal Wali Kota Cup 1
Badminton Dinas P&P UMU

Taekwondo klas Pengurus TK Propinsi UMU

Pramuka IAIN 2 1
PBB KNPI 1
PBB Politeknik Prop. Lampung 1
Taekwondo klas Wolter Darma Jaya Cup 2 1
Taekwondo klas Fly Junior Pa Darma Jaya Cup 1 1

Taekwondo klas Bantam Junior Pa Darma Jaya Cup 3 1
Taekwondo klas Fin Junior Pa Darma Jaya Cup 2 1
Taekwondo klas Heavy Junior Pa Darma Jaya Cup 1 3
Paskibra (PBB) SMK Tri Sakti 1
Panjat tebing Pemula FPTI Lambar 3 2
Wall Climbing Poltapala 1
PMR (Pertolongan Pertama) SMK Tri Skti 1 2
PMR ( PP) Eksibisi Katulistiwa SMAN 10 3
PMR (PK) Eksibisi Katulistiwa SMAN 10 1 2
PMR (PP Wira putrid) UKM KSR PMI 2
PMR ( PTD Wira / Madya Putra) Unit UNILA 2
Olimpiade Karateka  Putra Dinas P dan P 3
UKS Dinas Pendidikan Provinsi 1

3) Tingkat Nasional

No Lomba Penyelenggara PRESTASI

2013 2014 2015 2015

1 Prestasi Non Akademik

Olimpiade OSIS Kemenag pusat 1

Bulu tangkis Kemenag pusat 2

Juara Mading MAN Insan Cendekia 5

2 Prestasi Akademik

Kompetisi Sains Nasional Fisika Kemenag pusat 2

Kompetisi Sains Nasional Ekonomi Kemenag pusat 2 3

Kompetisi Sains Nasional Bjologi Kemenag pusat 2 3
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4) Tingkat Internasional

No Lomba Penyelenggara
PRESTASI

2013 2014 2015

1 Prestasi  Non Akademik

All Youth Girl Summer Camp Malaysia V
All Youth Girl Summer Camp Malaysia V

5. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Pembelajaran 

Lokasi tanah seluas 26.000 m2, terdiri dari luas bangunan 11.000 m2, lapangan olah 

raga 1.500 m2, lapangan upacara 4.000 m2, taman 925 m2, tanah belum dimanfaatkan 

2.075 m2, halaman 5.000 m2 dan parkir 1.500 m2.

Lokasi tanah seluas 26.000 m2, terdiri dari luas bangunan 11.000 m2, lapangan olah 

raga 1.500 m2, lapangan upacara 4.000 m2, taman 925 m2, tanah belum dimanfaatkan 

2.075 m2, halaman 5.000 m2 dan parkir 1.500 m2.

Ruang belajar berjumlah 32 ruang . 1 ruang belajar telah dilengkapi sarana IT. 

Kondisi ruang lainnya 9 baik, 13 ruang rusak ringan dan 6 rusak berat. Lantai kelas 9 

ruang berlantai keramik dan 19 ruang berlantai tegel dengan ukuran luas ruang belajar 

rata-rata 8 x 9 m2. Meja dan kursi belajar berjumlah 1337 unit , terbuat dari kayu 

dengan kondisi 220 unit rusak ringan dan 1036 kondisi baik. Meja guru 88 unit, 

almari kelas 25 baik. 

Ada 3 gedung laboratorium IPA yaitu lab Kimia, Lab Fisika dan Lab Biologi. 2 

gedung kondisi baik sedangkan Lab Biologi rusak berat.  Dari ketiga lab memiliki 3 

laboran diantaranya 1 yang memenuhi standar kualifikasi. Peralatan lab cukup 

memadai hanya biaya operasional untuk pengadaan bahan masih kurang. Ada 2 buah 

lab Bahasa, 1 gedung kondisi baik dan1 gedung rusak berat. Peralatan lab 1 bisa 

digunakan sedangkan 1 peralatan lab rusak berat (tidak bisa digunakan).

Gedung lab Komputer 1 unit dalam kondisi baik dan memiliki 40 unit komputer dan 1 

server. Dan diakses untuk internet. Gedung perpustakaan seluas 250 m2 sehingga 

dengan rasio 1:4 dan telah memiliki 3 orang tenaga pustakawan 1 sebagai PNS, 2 

tenaga honorer.

MAN 1 memiliki 1 masjid dengan kapasitas 1500 jama’ah namun sarana tempat 

wudhu yang ada belum belum memadai, 1 pangung dan telah dimanfaatkan oleh siswa 

dalam pengembangan diri dibidang seni musik dan olah fokal   

Alat olah raga yang dimiliki yaitu 1 set bola voly, sepak bola, basket, footsal, dan 

atletik
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b. Sarana Penunjang

Ruang administrasi umum dan administrasi akademik masih menggunakan 1 ruang 

dengan luas 8 x 10 m2, 1 ruang Ka Mad, 1 ruang Waka, dan 1 ruang guru (8 x 22 m2). 

Ada 1 ruang OSIS 6 x 8 m2, 1 ruang BK 6 x 8 m2,  1 ruang UKS 6 x 8 m2, 1 ruang 

koperasi siswa 6 x 8 m2, 30 WC dengan rasio 1:30.

Asrama siswa ada 3 unit, kapasitas maksimum 170 siswa.  Memiliki 1 aula sebagai 

Gedung Serba Guna  ukuran 20 x 30 m2 yang pengelolaannya dibawah PSBB; kantin 

sekolah terpadu dengan ukuran 8 x 24 m2. Memiliki 1 lapangan basket, 1 lapangan 

bulu tangkis dan 2 lapangan volley dan 1 lapangan futsal.

Taman rekreasi masih menggunakan halaman dibawah pohon, memiliki 1 buah 

kendaraan roda 4 dipakai untuk kendaraan dinas Kepala MAN. Ada dua gerbang 

masuk. Tersedia  profil MAN yang cukup menarik . 

Rincian Sarana dan Prasarana 

NO FASILITAS Jumlah
Kondisi

KeteranganBaik Rusak
Ringan

Rusak
Berat

1 Ruang Kepala Sekolah 1 1 - -
2 Ruang Tata Usaha 1 1 - -
3 Ruang Guru 1 - - 1
4 Ruang Belajar 32 19 7 6
5 Ruang Wakil Kepala 1 1 - -
6 Ruang BK 1 1 - -
7 Ruang OSIS 1 1 - -
8 Gedung Perpustakaan 1 1 - -
9 Ruang Keterampilan - - - -
10 Ruang Koperasi Siswa 1 - - -
11 Ruang Koperasi Guru 1 - - 1
12 Gedung Laboratorium - -

a. Lab. Bahasa 2 1 - 1
b. Lab. Kimia 1 - - 1
c. Lab. Fisika 1 1 - -
d. Lab. Biologi 1 - - 1
e. Lab. Komputer 1 - 1 -

13 Ruang Ekstrakurikuler
a. Pramuka - - - -
b. PMR - - - -
c. KIR - - - -
d. Sispalam - - - -
e. Paskibra - - - -
f. Olah Raga - - - -
g. SKR - - - -
h. Sanggar Seni - - - -
i. Sanggar Sastra - - - -

14 Ruang UKS 1 1 - -
15 Gedung Pertemuan/ AULA 1 - 1 -
16 Asrama 3 3 - -
17 WC/Urinior 54 54 - -
18 Gudang - - - -
19 Masjid 1 1 - -
20 Sumur Bor 3 3 - -
22 Lapangan Olah Raga 2 1 1 -
23 Pagar Sekolah 1440 m2 1440 m2 - -
24 Papink halaman sekolah 3000 m2 3000 m - -
25 Kantin Sekolah 280 m2 280 m2 - -
27 Alat Dokumentasi 1 1 - -
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29 Kendaraan Operasional 1 1 - -
30 Multi media 1 1 - -
31 Komputer pembelajaran 40 40 - -
32 Meja belajar 1313 1313 - -
33 Kursi belajar 1313 1313 - -
34 Tempat parkir 150 m2 150 m2 - -
35 Lapangan Volly Ball 2 2 - -
36 Lapangan Basket 1 1 - -
36 Lapangan futsal 1 1 - -
37 Lapangan Bulu Tangkis 1 1 - -
38 Sound Sistem 1 1 - -

6. Pengelolaan 
Sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pengelolaan MAN 1 

Bandar Lampung dilengkapi dengan unsur pimpinan yang terdiri dari Kepala Madrasah, 

dan 4 wakil kepala (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana, dan Humas), dan ketua-ketua unit 

seperti : Laboratorium, asrama-pondok, para pembina-pembina kegiatan ekstrakurikuler, 

dewan guru, komite madrasah, dan OSIS. Standar dan mekanisme kerja telah 

didistribusikan sesuai dengan jobdiscription masing-masing. 

7. Keuangan 
Biaya investasi 90 % ditanggung melalui anggaran Kementerian Agama, dan 10 % 

merupakan kontribusi orang tua siswa. Biaya satuan Rp 1.200.000 ribu/siswa/tahun. 

Modal kerja belum tersedia. Biaya personal seperti kontrak rumah dan transportasi       

Rp 1.500.000 ribu/siswa/tahun. Insentif guru rata-rata Rp 200 ribu/orang/bulan. Anggaran 

untuk biaya jasa baru memenuhi 60 % kebutuhan. Akuntabilitas pendanaan dari dana 

yang bersumber dari orang tua siswa dan dana dari APBN. Tim pemeriksa dari unsur 

komite madrasah dan unsur Irjen Kemenag Pusat.

8. Kompetensi Lulusan

Penentuan kompetensi kelulusan masih  tertumpu pada hasil Ujian Nasional (UN) dengan 

passing grade 4,0. dan tingkat kelulusan 98 %. Grade Scholastic Average (GSA) atau 

rata-rata hasil ujian baik UN dan Ujian Sekolah (US) adalah 5,50, sedangkan tingkat 

melanjutkan pada perguruan tinggi umum (PTUN) 79.9 %, dan PT luar negeri 1,2 %. 

Lulusan yang berkerja  pada instansi pemeirintahan 20%, dan swasta 40%.  Kemampuan 

bahasa Inggris lulusan dinyatakan dengan TOEFL rata-rata 300.

D. PROGRAM MADRASAH

1. Pendidikan Keunggulan Lokal

Menyelenggarakan pendidikan matrikulasi pada kelas X (umum) : Hafidz Juz ’Amma dan 

Hadits-hadits pilihan, dan penambahan bahasa Arab pada kelas X (keagamaan). Kelas XI 

(umum) : Hafidz 1 juz lainnya dan Hadits-hadits pilihan serta aplikasi keagamaan seperti : 

doa-doa penting, tahlil, sholat mayat, dan penambahan materi kajian kitab kuning pada 

kelas XI (keagamaan), Kelas XII (umum) : Hafidz 1 juz lainnya dan Hadits-hadits penting 

serta aplikasi keagamaan seperti khatbah Jum’at, ceramah agama dan penambahan kajian 

kitab kuning pada Kelas XII (keagamaan). Kelas X, XI dan kelas XII unggul diberi materi 

tambahan penguatan sesuai dengan mapel penjurusan/peminatan.
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2. Program  Pendidikan Unggulan Non-Akademik

Program pendidikan unggulan dikemas dalam bentuk paket-paket program pembinaan 

bakat dan potensi pribadi peserta didik melalui kegiatan kurikuler dan/atau ektra kurikuler 

seperti pembibitan pemain bola kaki, basket, tenis, group musik/ kasidahan, drum band, 

yang  membawa keharuman nama MAN 1. Kompetensi  lulusan ditentukan oleh 

intsruktur  khusus dengan tingkat minimal 8,5 atau nilai A. Kompetensi lulusan 

pendidikan unggulan non-akademik ditentukan oleh lembaga /asosiasi kompetensi dan 

profesi, atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).  Nilai yang diperoleh dari 

program pendidikan unggulan non-akademik diperhitungkan sebagai bagian dari 

kurikulum pendidikan siswa.

E. SASARAN PROGRAM MADRASAH

1. Program Non Fisik

Madrasah telah menetapkan sasaran pendidikan dalam bentuk program; baik jangka 
pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dan program unggulan seperti yang 
tercantum pada tabel. Sasaran program dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi 
sekolah. Adapun renstra programnya adalah sebagaimana dalam table di bawah ini: 

Program Jangka Pendek
(1 Tahun: 2014/2015)

Program Jangka Menengah 
(4 Tahun: 2014/2017)

Program Jangka Panjang 
(8 Tahun: 2014/2022)

1. Kehadiran Peserta didik, 
Guru dan Karyawan lebih 
dari 97%.

1. Kehadiran Peserta didik, Guru 
dan Karyawan lebih dari 97%.

1. Kehadiran Peserta didik,   
Guru dan Karyawan lebih   
dari 98 %.

2. Target pencapaian rata-rata 
nilai UN lulusan 6,5.

2. Target pencapaian rata-rata 
nilai UN 7,5.

2. Target pencapaian rata-rata 
nilai UN lulusan 8,5.

3. 60 % lulusan dapat diterima 
di PTN atau PTAIN baik 
melalui jalur SNMPTN 
maupun UMPTN 

3. 70 % lulusan dapat diterima 
di PTN atau PTAIN baik 
melalui jalur SNMPTN 
maupun UMPTN 

3. 80 % lulusan dapat diterima 
di PTN atau PTAIN baik 
melalui jalur SNMPTN 
maupun UMPTN serta luar 
negeri untuk negara Timur 
Tengah dan 

4. 60 % lulusan mencapai 
standar Nasional dengan 
rata-rata Nilai UN 7,5.

4. 70 % lulusan mencapai 
standar Nasional dengan rata-
rata Nilai UN 7,5.

4. 80 % lulusan mencapai 
standar Nasional dengan rata-
rata Nilai UN 7,5.

5. 100% peserta didik bebas 
buta baca dan tulis Al-
Qur’an, serta 75% lulusan 
hafal juz Amma dan 5% 
hafal 2 juz.

5. 100% peserta didik bebas 
buta baca dan tulis Al-
Qur’an, serta 80% lulusan 
hafal juz Amma dan 7% hafal 
2 juz.

5. 100% peserta didik bebas 
buta baca dan tulis Al-
Qur’an, serta 100% lulusan 
hafal juz Amma dan 10% 
hafal 2 juz.

6. 40% peserta didik hafal 
Hadits-hadits penting 
dan dapat memimpin 
atau menjalankan kaidah-
kaidah sunnah seperti: 
Tahlil, Yasinan, Sholat 
Jenazah, Khotib Jum'at, 
Ceramah Agama di 
tengan-tengah 
masyarakat.

6. 60% peserta didik hafal 
Hadits-hadits penting dan 
dapat memimpin atau 
menjalankan kaidah-
kaidah sunnah seperti: 
Tahlil, Yasinan, Sholat 
Jenazah, Khotib Jum'at, 
Ceramah Agama di 
tengan-tengah 
masyarakat.

6. 80% peserta didik hafal 
Hadits-hadits penting dan 
dapat memimpin atau 
menjalankan kaidah-
kaidah sunnah seperti: 
Tahlil, Yasinan, Sholat 
Jenazah, Khotib Jum'at, 
Ceramah Agama di 
tengan-tengah 
masyarakat.

7. Memiliki extra kurikuler 
unggulan dan dapat 
menjuarai tingkat 
provinsi

7. Memiliki extra kurikuler 
unggulan dan dapat 
menjuarai tingkat 
Nasional

7. Memiliki extra kurikuler 
unggulan dan dapat 
menjuarai tingkat 
Nasional

8. Kelompok bidang studi 8. Kelompok bidang studi 8. Kelompok bidang studi
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menjuarai Olimpiade, 
KSM tingkat Propinsi.

menjuarai Olimpiade, 
KSM tingkat Nasional.

menjuarai Olimpiade, 
KSM tingkat Nasional 

9. 50 % peserta didik dapat 
aktif berbahasa Inggris 
setara Toefl 450.

9. 60 % peserta didik dapat 
aktif berbahasa Inggris 
setara Toefl 450.

9. 75 % peserta didik dapat 
aktif berbahasa Inggris 
setara Toefl 450.

10. 75 % peserta didik dapat 
mengoperasikan 2 
program komputer  
(Microsoft Word , 
Excel, Power point dan 
Internet).

10. 80 % peserta didik dapat 
mengoperasikan 2 
program komputer  
(Microsoft Word , Excel, 
Power point dan 
Internet).

10. 100 % peserta didik 
dapat mengoperasikan 2 
program komputer  
(Microsoft Word, Excel, 
Power point dan 
Internet).

11. Mendapat sertifikat 
akreditasi tipe A standar 
BAN.

11. Mendapat sertifikat 
akreditasi tipe A standar 
BAN.

11. Mendapat sertifikasi 
akreditasi tipe A standar 
BAN.

12. Kelompok bidang Ekstra 
kurikuler menjurai 
AKSIOMA tingkat 
Propinsi.

12. Kelompok bidang Ekstra 
kurikuler menjurai 
AKSIOMA tingkat 
Nasional.

12. Kelompok bidang Ekstra 
kurikuler menjurai 
AKSIOMA tingkat 
Nasional.

2. Sasaran Program Unggulan Madrasah

No
Standar 

Pendidikan
Variabel Indikator Indikator Keberhasilan

1 Kurikulum Kurikulum dengan keunggulan:
muatan agama bagi seluruh 

peserta didik;
 IPA berbasis bahasa Inggris;
 Keagamaan berbasis Bahasa 

Arab; dan keunggulan lokal.

 Mampu membaca dan 
menulis Al-Qur’an dengan 
benar dan kitab  klasik.

 Mampu membaca dan 
memahami literatur asing. 

 Memiliki dasar life skill.

2. Proses
 Kelas Unggulan.
 Klasikal + tutorial.
 CTL.
 Bilingual.

 Nuansa Islami.
 Nuansa Ilmiah.
 Komunikasi bahasa asing 

dlm pergaulan di madrasah.
 Pembelajaran efektif.

3 Pengelolaan Manajemen Berbasis Madrasah 
(MBM)

 Akuntabel.
 Transparan.

4 Tenaga  
Pendidik 
(Guru) dan 
Kependidikan 
(TU)

 Guru
 Minimal 24 jam+6 jam 

bimbingan.
 6 hari efektif 
 Menguasai CTL.
 Bilingual 

(IPA&Keagamaan).
 TU

 6 hari efektif 
 Ada target kerja.

 Kreatif.
 Edukatif.
 Memahami siswa.
 Profesional.

5 Sarana  Indah dipandang.
 Nyaman ditempati.
 Sejuk dirasakan.

 Bebas Bocor.
 Ruang bebas debu. 
 Ada Icon.
 Ada taman istirahat.

6. Keuangan  Sumber dana jelas.
 Terprogram.
 Berbasis kegiatan.

 Ada program dan target.
 Jelas pengeluaran.
 Orientasi pd kesejahteraan 

bersama.
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7 Penilaian  Berkelanjutan (Porto Folio).
 Tidak subyektif.
 Instrumen valid.

 Hasil belajar terukur.
 Mengetahui kemampuan 

siswa
 Raport simpel.

8 Lulusan  Kelas Unggulan.
 Kelas Reguler.

 Kelas Unggulan:
 100 % lulus UN.
 80 %  Terima PTN.
 80 % Bilingual.
 Mampu baca kitab 

klasik.
 Reguler:
 99 % Lulus UN.
 Memiliki dasar life skill.

3. Program Fisik (Sarana dan prasarana)

Dalam upaya menunjang program pelaksanaan Program MAN 1 Bandar Lampung, maka 

perencanaan bidang sarana dan prasarana didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. 

Program pembangunan sarana belajar mencakup pembangunan asrama, ruang guru

bertingkat, laboratorium Biologi, gudang sekolah, ruang belajar bertingkat, dan renovasi 

Labotoratorium Komputer, laboratorium Kimia.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari sarana penunjang lainnya, 

diantaranya sektor asrama. Madrasah memprogramkan mengasramakan selusruh siswa 

yang ada di MAN 1 Bandar Lampung. Asrama yang diperlukan sebanyak 3 unit 

bangunan asrama dan masing-masing unit dibangun 3 (tiga) lantai. Demikian juga sarana 

yang lainnya perlu diadakan bangunan baru atau renovasi ruang belajar. Pembangunan 

ruang belajar secara kluster yaitu perbidang konsentrasi (Keagamaan, IPA, IPS, dan 

Bahasa). Masing-masing bidang konsentrasi harus memiliki minimal 9 (sembilan) ruang 

belajar untuk menampung 288 siswa (masing-masing kelas terdiri atas 32 siswa), ruang 

koordinator bidang studi, ruang guru, ruang rapat dewan guru, ruang perpustakaan dan 

ruang baca, ruang bimbingan belajar dan jaringan internet/multi media, dan laboratorium.

Sekala prioritas yang harus segera diadakan/ dibangun adalah ruang guru, laboratorium 

Biologi, Asrama dan ruang belajar. 

Di samping pengadaan ruang belajar dan kantor, perlu diadakan buku-buku pelajaran dan 

buku perpustakaan untuk keempat bidang konsentrasi. Sarana olah raga dan seni (outdoor 

dan indoor), serta fasilitas pembelajaran lainnya seperti jaringan internet untuk siswa dan

guru, serta ruang perpustakaan multi media perlu disediakan untuk melayani kebutuhan 

1313 siswa.

Berikut adalah rencana pengadaan sarana dan prasarana belajar MAN 1 Bandar Lampung 

secara garis besarnya. 



POFIL MAN1 BANDAR LAMPUNG                     Page 20

NO

Sarana dan Prasarana Volume
Pengadaan tahun 

2013 2014 2015 2016 2017

I Gedung
1. Asrama bertingkat 3 3 unit x x x x
2. Ruang guru 

bertingkat
1 unit x

3. Ruang belajar 
bertingkat

1 unit x x x x

4. Laboratorium Biologi 1 unit x x x
5. Pembangunan ruang 

belajar bertingkat
35 RKB x x x x

6. Penggantian 
meubelair RB

35 RKB x x x x

7. Pengadaan buku teks 5000 exp x x x
8. Renovasi 

laboratorium
4 unit x x x

9. Pemb ruang Praktek 4 unit x x x
10. Renovasi 

perpustakaan
350 m2 x x x

11. Perluasan 
lokasi/lahan

5000m2 x x

II Media belajar
1. Komputer siswa 150 unit x x x
2. Komputer guru 91 unit x x x x
3. Laptop/handbook 25 unit x x
4. TV + VCD ruang 

kelas
24 unit x x x

5. Alat peraga 4 paket x x x
6. LCD 10 unit x x x
7. Kebun Sekolah 1 paket x x
8. Alat peraga 1 paket x x x x

III Sarana penunjang
1. Taman sekolah 1 paket x x
2. Kantor dan ruang guru 1 paket x x x x
3. Sound system/band 3 paket x x x
4. Sanitasi 8 unit x x x x
5. Lapangan olah raga 2 unit x x
6. Kendaraan mini bus 1 unit x x

IV Alat teknologi
1. Internet/LAN 1 paket x x x x
2. Handy cam 1 unit x
3. Mesin Scanner 1 unit x
4. Pemancar Radio/CB 1 unit x x
5. Perawatan sarana 25 jt/thn x x x x x
6. Inventarisasi sarana 5 jt/keg x x x

Bandar Lampung, 1 Juli 2016
Kepala MAN 1 B. Lampung,

Drs. M. 1QBAL
NIP. 196308251990031002
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