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ABSTRAK

EFEKTIFITAS KONSELING BEHAVIORAL DENGAN TEKNIK
SELF-MANAGEMENT TERHADAP PENGAMBILAN PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN KARIR PESERTA DIDIK KELAS IX SMP NEGERI 3
BANDAR LAMPUNG

Oleh
Tri Mulyanto
1311080181

Pengambilan keputusan karir merupakansuatu proses seleksi terhadap bebrapa 
pilihan dalam merencanakan masa depan. Pilihan karir antara lain adalah melanjutkan 
studi pendidikan yang lebih tinggi, memiliki pekerjaan ataupun usaha sendiri yang 
mampu menghasilkan. Pilihan-pilihan tersebut harus  dipertimbangkan secara matang 
karena akan berpengaruh pada masa depannya nanti. Fenomena yang ada pada 
peserta didik di SMP Negeri 3 Bandar Lampung yaitu kurang nya informasi tentang 
orientasi karir sehingga peserta didik tidak memiliki gambaran dalam pengambbilan 
keputusan karir. Tujuan peneelitian adalah untuk mengetahui efektifitas konseling 
behavioral dengan teknik self-management dalam pengambilan keputusan karir 
peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung. 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan one group 
pre test-post test desain. Sampel penelitian ini adalah peserat didik kelas IX G yang 
memiliki masalah dalam pengambilan keputusan karir

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat peningktan pengambilan 
keputusan karir peserta didik kelas IX G dari mean  sebelum diberikan  treatment 
49,95 dan mean setealh diberikan treatment 81,55. Hal ini membuktikan bahwa 
terjadi peningkatan sebesar 31,6%. Dengan demikian pengambilan karir peserta didik 
kelas IX G SMP Negeri 3 Bandar Lampung mengalami perubahan setelah diberikan 
layanan konseling behavioral dengan teknik self-management. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa konseling behavioral dengan teknik self-management efektif 
dalam mengatasi pengambilan keputusan karir pesrta didik kelas IX SMP Negeri 3 
Bandar Lampung

Kata kunci : Konseling Behavioral, Teknik Self-Management, Pengambilan 
Keputusan Karir







MOTTO

ِۚ فَإَِذا َعَزۡمَت فَتََوكَّۡل َعلَى  َّ َ إِنَّ ٱ َّ ١٥٩لِیَن ٱۡلُمتََوكِّ یُِحبُّ ٱ

Artinya :

“ Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 

kepada allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertwakal kepada-

nya (QS. Al-Imran 159)

1

                                               
1 1 Al-Qur’an Tajwid dan terjemah, departemen agama RI (Bandung : CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 37
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dan budaya yang selalu berusaha 

berkembang ke arah lebih baik. Tidak heran jika semua kalangan ingin menjadi 

bagian dari kemajuan perkembangan tersebut. Menjalani aktivitas di tengah-tengah 

kemajuan zaman membuat sebagian masyarakat berfikir untuk meningkatkan kualitas 

skill dalam bidang karir atau pekerjaan yang digeluti pada bidang masing-masing, 

segala bentuk cara dilakukan agar tujuan terwujud dan mampu menghasilkan 

kapasitas yang diinginkan.

Masalah lain yang tidak jarang dihadapi sehubungan dengan pekerjaan ini 

adalah masih banyak para individu yang telah diterima pada lapangan pekerjaan 

tertentu justru merasa tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sehingga tidak 

jarang ada diantaranya yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan 

yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Sudah tentu keadaan seperti itu sangat 

merugikan tidak saja bagi lapangan kerja yang bersangkutan tetapi juga bagi individu 

itu sendiri. Pada masa yang akan datang, masalah-masalah tersebut setidaknya dapat 

dikurangi jika para generasi muda mempersiapkan kemampuan secara maksimal,  

dengan jalan memahami dirinya, memahami lingkungannya, dan dapat menyesuaikan 
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keadaan diri dengan cara menyelenggarakan program layanan bimbingan karir sejak 

dini.

Dasar pelaksaan pendidikan terutama adalah Al-Quran

یِن َحنِیٗفۚا فِۡطَرَت فَأَقِمۡ  ِ َوۡجھََك لِلدِّ َّ َعلَۡیھَۚا َال تَۡبِدیَل ٱلنَّاسَ فَطََر ٱلَّتِيٱ

ِۚ لَِخۡلِق  َّ لَِك ٱ ینُ َذٰ ِكنَّ أَۡكثََر ٱۡلقَیِّمُ ٱلدِّ ٣٠َال یَۡعلَُموَن ٱلنَّاسِ َولَٰ
Artinya :

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum:30)

Dari ayat Al-Quran di atas dapat di ambil titik relevansinya dengan atau 

sebagai dasar  pendidikan , mengingat, 

1. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT secara fitrah akan cocok dengan 

konsep islam, tapi harus digiatkan dengan pendidikan. Atau manusia akan 

tergelincir dan celaka. Nabi dan rasul mengangkat/memunculkan potensi 

fitrah manusia. Pola asuh nabi dan rasul pada setiap ummatnya lah yang 

membuat mereka berkarakter karena para nabi dan rasul diutus kepada 

manusia agar mereka menjadi manusia yang baik.

2. Ayat-ayat, ilmu-ilmu, informasi-informasi yang bersumber dari Allah SWT 

ditujukan untuk menyempurnakan akhlak manusia dan mengajarkan Al-

Qur’an dengan membawa hikmah. Hikmah itu sendiri adalah samudera ilmu 

pengetahuan yang baik, setelah sebelumnya mereka sesat. Namun, ada juga 

yang berada di tengah-tengah, yaitu mereka yang mendapat pendidikan yang 
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tidak optimal, jadilah mereka murid ‘jadi-jadian” yang tidak berinteraksi 

dengan nilai-nilai islam. Jika hal ini dibiarkan, mereka akan tergelincir.

Bimbingan diselenggarakan sebagai bagian dari keseluruhan usaha sekolah 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pengajar adalah wujud pelaksanaan 

kurikulum yang sedang berlaku dan diselenggarakannya bimbingan, termasuk 

bimbingan karir, dimaksudkan untuk memperbesar peluang pencapaian tujuan 

kurikulum itu. Guru selaku pengelola pembelajaran akan lebih berhasil dalam 

pelaksanaan tugas pembelajaran apabila mendapat dukungan dari seluruh staf 

sekolah, termasuk guru bimbingan konseling. Demikian juga dengan guru bimbingan 

konseling dalam pelaksanaan bimbingan akan sangat dibantu oleh guru dan staf lain 

sekolah yang paham akan apa yang  dikerjakannya dan juga paham akan apa tujuan 

pelayanannya. Keberhasilan pengajaran berarti keberhasilan bimbingan.1

Berbicara masalah karir, banyak hal yang terbayang oleh seorang individu, 

salah satunya di masa remaja atau peserta didik dituntut untuk lebih proaktif lagi 

dalam merencanakan dan mempersiapkan masa depannya. Senada dengan hal 

tersebut, secara tidak langsung sebelum peserta didik akan menentukan arah yang 

akan dijalani ada masanya dimana setiap peserta didik atau individu akan dihadapkan 

dengan sebuah rencana karir yang akan dijalankan masing-masing.2 Tidak bisa 

dipungkiri dimana pada masa ini individu dituntut mampu dalam menentukan dan 

mengambil setiap keputusan yang akan dijalaninya nanti. Individu atau peserta didik 

                                                          
1 Munandir, Program Bimbingan Karir di Sekolah, (Tut Wuri Handayani, Jakarta, 2010), h.23 
2 Twi Tandar Atmaja, dengan judul “Upaya Meningkatkan Perencanaan Karir Siswa Melalui 

Bimbingan Karir dengan Penggunaan Media Modul” Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol 3, No. 2
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menentukan pilihan karena ada sesuatu yang hendak dicapai. Dan mengharapkan 

aktivitas yang dilakukan akan membawa dirinya dalam suatu kondisi yang lebih baik 

dari sebelumnya.3

Bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha 

membantu inidividu dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh 

penyesuaian diri yang sebaik-baiknya demi masa depannya. 4

Karir merupakan pekerjaan atau profesi di mana seseorang  memperoleh 

penghasilan dan pengalaman. Seseorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh 

kegembiraan apabila yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, 

kemampuannya dan minatnya. Sebaliknya apabila seseorang bekerja tidak sesuai 

dengan apa yang ada di dalam dirinya tentunya dia tidak akan semangat dalam 

bekerja dan hasil nya tentu tidak akan optimal. Untuk mengarahkan hal tersebut, 

diperlukan bimbingan secara baik dan hal tersebut merupakan salah satu tugas dari 

pembimbing untuk dapat mengarahkannya.5

Tujuan bimbingan karir merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami 

diri, memahami yang ada dalam diri sendiri dengan baik, serta untuk mengetahui 

dengan baik pekerjaan apa saja yang ada dan persyaratan apa yang dituntut untuk 

pekerjaan itu. Selanjutnya peserta didik dapat memadukan apa yang dituntut oleh

suatu pekerjaan  atau karir dengan kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya. 
                                                          

3 Syamsu  Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung, PT Rosda Karya, 
2009), h. 73 

4 Ruslan A. Gani, Bimbingan Karir Sebuah Panduan Pemilihan Karir di Dalam Bimbingan 
Karir Yang Terarah, (Bandung: Angkasa, 2012),h 11

5 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (studi dan karier), (Yogyakarta: Andi, Cet. 3, 
2010),h.201
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Apabila terdapat hambatan-hambatan  maka hambatan apa yang sekiranya ada dan 

bagaimana cara mengatasinya dengan mengatasi hambatan yang mungkin ada, berarti 

salah satu masalah telah dapat di selesaikannya.6

Dalam pembuatan keputusan karir, konseli seringkali menghadapi 

permasalahan seputar ketidaksesuaian antara diri  dengan informasi yang didapatinya. 

Self-mangement dapat membantu konseli dalam menghadapi permasalahan tersebut. 

Konselor bersama dengan konseli  mencoba mencari solusi mengenai permasalahan 

yang dihadapai oleh konseli tersebut yaitu dalam pengambilan keputusan karir.7

Konseling behavior adalah teori konseling yang menekankan pada tingkah laku

yang dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupan dengan 

memberikan reaksi terhadapa lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-

pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Salah satu upaya dalam 

meningkatkan pembelajaran di sekolah yaitu diperlukan peran guru dalam memberi

motivasi serta mengarahkan peserta didik bergairah dalam melaksanakan kegiatan

belajar. Untuk itu perlu dicari pemecahan masalah dalam menentukan metode 

pemberian layanan pembelajaran yang tepat bagi seluruh peserta didik. 8

Dari beberapa teknik konseling behavior yang dipilih oleh peneliti adalah 

teknik self-management (pengelolaan diri). Pengelolan diri (self-management) 

merupakan suatu teknik yang mengarah kepada pikiran dan perilaku individu untuk 

membantu konseli dalam mengatur dan mengubah perilaku ke arah yang lebih efektif 

                                                          
6 Ibid, h 203
7 Komalasari Gantina . Teori dan Teknik Konseling . PT Indeks Jakarta : 2011 h. 103 
8 Anita Woolfolk, Educational Psychology, edisi ke 10. 2002, h. 400 
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melalui proses belajar tingkah laku yang baru. Terkait dengan pengambilan keputusan 

karir peserta didik, dalam teknik self-management  guru pembimbing berperan 

membantu peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi dan 

memecahkan setiap masalahnya dengan mengimplementasikan seperangkat prinsip

atau teknik tersebut. 

Penerapan teknik self-management dengan mengkombinasikan teknik biasanya 

lebih berguna dari pada menggunakan suatu teknik saja, Menurut Mochammad 

Nursalim ada tiga teknik yang fisibel untuk diterapkan dalam melakukan strategi 

pengelolaan diri , yaitu: pantau diri (self-monitoring), kendali stimulus (stimululs 

control), dan ganjar diri (self-reward).9

Konseling behavior dengan teknik self-management ada beberapa bagian 

diantaranya Self-Monitoring yaitu proses yang mana konseli mengobservasi dan

mencatat sesuatu tentang dirinya sendiri dan interaksi dengan lingkungan. Monitor 

diri digunakan untuk menilai masalah, sebab data pengamatan dapat menjelaskan 

kebenaran atau perubahan laporan verbal konseli tentang tingkah laku bermasalah. 

Stimulus-control yaitu penyusunan/perencanaan kondisi-kondisi lingkungan yang 

telah ditentukan sebelumnya, yang membuat terlaksana tingkah laku tersebut. Self-

reward yaitu untuk memperkuat atau meningkatkan respons yang diharapakan. 

Kemudian manfaat teknik self-management juga mengubah lingungan atau  kebiasaan 

sehingga menjadi perilaku yang dikehendaki. Konselor berperan sebagai pencetus 

gagasan, fasilitator yang membantu merancang program serta motivator bagi konseli.
                                                          

9 Opcit h. 105
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Teori konseling behavior memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari 

teori ini adalah bahwa pendekatan behavior therapy merupakan suatu pendekatan 

terapi tingkah laku yang berkembang pesat dan sangat popular, dikarenakan 

memenuhi prinsip-prinsip kesederhanaan, kepraktisan, kelogisan, mudah dipahami, 

mudah diterapkan serta adanya penekanan perhatian pada perilaku yang positif, 

sedangakan kekurangan dari teori konseling behavior yaitu konseling behavior

bersifat dingin (kaku), kurang menyentuh, dan mengabaikan hubungan antar pribadi, 

lebih terkonsentrasi pada teknik.10

Pengambilan keputusan adalah mengenai penciptaan kejadian-kejadian dan 

pembentukan masa depan. Proses pengambilan keputusan menyangkut peristiwa-

peristiwa yang menjurus pada saat pemilihan dan sesudahnya, sementara sebuah 

keputusan berarti “memutuskan” yaitu menentukan sebuah pilihan atau arah tindakan 

tertentu. 11

Guna memudahkan  pengambilan keputusan maka diperlukan tahap-tahap yang 

bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diingikan. Adapun tahap-tahap 

sebagai berikut :

a. menjelaskan masalah tersebut agar mudah dipahami.

b. membuat daftar masalah yang akan dimunculkan, dan menyusunnya secara 

prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan 

terkendali.

                                                          
10 Gantina Komalasari, Teori dan Teknik Konseling Jakarta: PT Indeks, 2011, h. 181
11 Helga Drumond, Pengambilan Keputusan Yang Efektif, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

Cet1, 1993), h. 17
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c. Melakukan identifikasi diri setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih 

memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara spesifik.

d. Memetakan masalahnya tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing 

yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat 

uji yang akan dipakai. 

e. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya.12

Berdasarkan keterangan guru bimbingan konseling bahwa menurutnya terdapat  

peserta didik yang belum mengetahui tentang sekolah lanjutan yang akan mereka 

pilih setelah lulus dari SMP Negeri 3 Bandar Lampung serta mengalami kebingungan 

terhadap teknik yang pas untuk pengambilan keputusan karir.13

Hasil wawancara kepada salah satu peserta didik kelas IX bahwa mereka 

belum mengetahui sekolah mana yang sesuai dengan kemampuan dirinya, belum 

mengetahui ingin melanjutkan pendidikannya dan mereka bingung memilih antara 

SMA dan SMK.14

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik self-management dalam 

pengambilan keputusan karir pada peserta didik  kelas IX SMP Negeri 3 Bandar 

                                                          
12 Irham Fahmi, Manajemen Pengambilan Keputusan (Teori dan Aplikasi), (Bandung: 

Alfabeta,Cet.1,2013), h.2. 
13 Guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 3 Bandar Lampung (Endang Cahaya N. S.Pd) 
    16-September 2017
14 Peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung
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Lampung. Dalam pendekatan ini lebih menekankan pada sikap konselor dan 

kehangatan hubungan konseling dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang 

dialami konseli dan konseli dituntut untuk bertanggung jawab atas dirinya serta dapat 

menemukan solusi atas permasalahannya, sedangkan konselor hanya mengarahkan

agar masalah yang dihadapi oleh konseli dapat terselesaikan dengan cara yang tepat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hesty Istiqomah pada 

tahun 2016 yang meneliti tentang pengaruh bimbingan karir dengan teknik self-

management terhadap perkembangan karir peserta didik SMK PGRI 2 Bandar 

Lampung. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Retno Juli Widyastuti salah satu  

mahasiswi UNESA yang meneliti tentang pengaruh self-management dan dukungan 

sosial keluarga terhadap kemantapan pengambilan keputusan karir siswa. Penelitian 

mereka semuanya sama bertujuan untuk kemampuan setiap orang dalam pengambilan 

keputusan karir. 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis termotivasi untuk 

meneliti lebih dalam dengan judul “Efektifitas Konseling Behavioral Dengan Teknik 

Self-Management Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Karir Peserta Didik 

Kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung”

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat 

didefinisikan sejumlah masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1.   di SMP Negeri 3 Bandar Lampung belum pernah menerapkan teknik self-

management untuk pengambilan keputusan karir
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2.   sebagian peserta didik masih merasa bimbang dan belum punya keputusan 

karir. 

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut: “Pengaruh Konseling Behavioral Dengan Tehnik Self-Management Terhadap 

Pengambilan keputusan Karir Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Bandar Lampung”.

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang dirumuskan dalam penelitian adalah “Apakah konseling behavior dengan teknik 

self-management efektif untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan 

karir peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung?”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas konseling 

behavior dengan teknik self-management untuk meningkatkan pengambilan 

keputusan karir peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung. 

F. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu bimbingan

dan konseling khususnya dalam bidang bimbingan karir bahwa sangat penting 

pengolaan diri sebelum mengambil keputusan karir.
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b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai calon guru bimbingan konseling, penelitian ini dilakukan agar peneliti 

mengetahui dampak positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan 

karir peserta didik. 

2) Bagi lembaga

Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan masukan tentang bimbingan 

karir teknik self-management terhadap kemampuan pengambilan keputusan 

karir. 

3) Bagi Peserta Didik

Pembahasan ini dapat dijadikan sebagai tempat menambahnya wawasan  

tentang kemampuan pengambilan keputusan karir nantinya. 

G. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung. Objek 

penelitian ini adalah peserta didik kelas IX. Penelitian ini akan dilaksakan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Menurut Dewa Ketut Sukardi bimbingan adalah merupakan proses 

pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus 

dan sistemastis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu 

menjadi pribadi yang mandiri.1

Menurut Achmad badawi “bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan 

oleh pembimbing terhadap individu yang mengalami problem, agar yang dibimbing 

mempunyai kemampuan untuk memecahkan problemnya sendiri dan akhirnya dapat 

mencapai kebahagian hidupnya, baik dalam kehidupan individu maupun sosial.2

Dari beberapa pendapat tentang pengertian bimbingan di atas dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu bentuk pertolongan atau bantuan yang 

diberikan kepada individu agar individu (peserta didik) untuk menemukan 

pribadinya, mengenal lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan 

masyarakat.

                                                          
1 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksaan Program Bimibingan dan Konseling di Sekolah

(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 20

2 Zainal Aqib, Bimbingan dan konseling di sekolah (Bandung: Yrama Widya, 2012), h.28
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Menurut Bimo Walgito konseling adalah bantuan yang diberikan kepada 

individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan 

cara yang sesuai  dengan keadaan yang dihadapi  individu untuk mencapai 

kesejahteraan hidupnya. 3

Sedangkan menurut Gleeen E. Smith konseling adalah suatu proses dimana 

konselor membantu konseli dalam  membuat interprestasi  mengenai fakta-fakta  

yang berhubungan dengan pemilihan , rencana atau penyesuaian yang ia butuhkan.4

Dari penjelasan uraian di atas dapat disimpulkan bimbingan konseling salah 

satu dari layanan bimbingan, dimana bimbingan ini dapat diberikan melalui konseling 

yang ditunjukan kepada peserta didik dalam membatu mengatasi masalah yang 

dihadapi peserta didik agar dapat berperilaku yang baik dalam belajarnya maupun 

dirumahnya.

Dalam Al-Qu’ran Surat An-Nahl 125 menjelaskan :

ِدۡلھُم بِ ٱۡلَحَسنَةِۖ ٱۡلَمۡوِعظَةِ وَ ٱۡلِحۡكَمةِ یِل َربَِّك بِ إِلَٰى َسبِ ٱۡدعُ  ِھَي ٱلَّتِيَوَجٰ

١٢ٱۡلُمۡھتَِدینَ َوھَُو أَۡعلَُم بِ ۦأَۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ھَُو أَۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِھِ 

Artinya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

                                                          
3 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling ( Study dan Karir), (Yogyakarta :Andi 2004), h.5
4 Ibid, h. 29



15

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialahyang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS.An-Nahl:125)

Dalam hal ini dijelaskan bahwa serulah, yakni bahwa seseorang melanjutkan 

usahanya untuk melakukan dan mengajak orang lain kepada jalan yang ditunjukan 

Tuhan dan pengajaran yang baik agar mereka mendapat petunjuk dan jalan keluar 

dari setiap masalahnya dan baiknya seorang dapat menyanggah orang lain dengan 

cara yang terbaik agar mereka dapat menyadari kesalahan dan masalah yang sedang 

dihadapi seorang dapat membantu mereka mengembangkan potensi dalam diri

mereka agar menjadi lebih baik. 

Jadi, bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya seorang konselor  atau 

tenaga ahli yang profesional dalam membantu dan mengajak individu   yang memiliki 

kesulitan-kesulitan kepada jalan yang baik dan benar yang dilakukan dengan 

pengajaran yang baik untuk mengembangkan potensi dalam  diri mereka agar  

menjadi lebih baik 

2. Pengertian Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam 

suasana kelompok. Gazda mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah 

merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa. Gazda juga mengemukakan 

bahwa bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang 

bersifat personal, vokasional dan sosial. Telah lama dikenal bahwa berbagai 

informasi berkenaan dengan orientasi siswa baru, pindah program, dan peta 

sosiometri siswa serta bagaimana mengembangkan hubungan antar siswa dapat 
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disampaikan dan dibahas dalam bimbingan kelompok. Dengan demikian jelas bahwa 

kegiatan dalam bimbingan kelompok ialah pemberian informasi untuk keperluan 

tertentu bagi para anggota kelompok. 5

3. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Tujuan bimbingan dan konseling untuk membantu setiap individu dan 

kelompok dalam menangani masalah-masalah yang timbul baik dalam keluarga, 

sekolah maupun masyarakat. Terutama penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah 

tujuan bimbingan konseling di sekolah untuk dapat mengambil keputusan karir 

peserta didik dengan penerapan konseling behavior dengan teknik self-management. 

Selain itu juga untuk menanggulangi aspek-aspek yang dialami oleh peserta didik di 

sekolah, seperti cara bergaul dengan teman yang baik, pengembangan karir peserta 

didik setelah mereka lulus dari sekolah nanti. 

Adapun tujuan bimbingan dan konseling menurut dewa Ketut Sukardi adalah 

membantu peserta didik menemukan pribadinya, dalam hal mengenal kekuatan dan 

kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal 

pengembangan diri lebih lanjut. Di samping itu juga untuk membantu peserta didik 

dalam rangka mengenal lingkungan seperti lingkungan rumah dan lingkungan 

sekolah , lingkungan alam, lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan mereka 

kelak.6

                                                          
5 Prayitno, Dasar-dasar bimbingan dan konseling (Jakarta: Rhineka Cipta, 2003) h. 309
6 Dewa Ketut Sukardi, 2000, h. 37
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Selanjutnya tujuan bimbingan dan konsleing dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: tujuan umum dan khusus. Menurut Dewa Ketut Sukardi bahwa tujuan 

bimbingan dan konseling adalah:

a. Tujuan Umum

1) agar peserta didik mengembangkan pengertian dan pemahaman diri 
dalam kemajuanya di sekolah.

2) Agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan tentang 
duniakerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam memilih 
suatu kesempatan kerja tertentu, sesuai dengan tingkat pendidikan yang di 
ambilnya.

3) Agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan unutk memilih 
dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi serta 
kesempatan secara tepat dan bertanggung jawab.

4) Agar peserta didik dapat mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan 
dan harga diri orang lain. 

b. Tujuan Khusus

1) Agar peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan 
dalam memahami dirinya sendiri

2) Agar peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan 
didalam memahami lingkunganya, termasuk lingkungan sekolah, 
keluarga, masyarakat yang lebih luas.

3) Agar peserta didik dapat memiliki kemampuan dalam mengatasi kesulitan 
dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

4) Agar peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi dan 
menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam pendidikan dan 
dalam lapangan kerja secara tepat.7

Disamping itu bimbingan dan konseling juga mempunyai tujuan dalam 

mencapai target bimbingan yang dilakukan pada diri peserta didik, hal ini sesuai 

                                                          
7 Dewa ketut Sukardi dan Desak Made Sumiati, Pedoman PraktisBimbingan dan Penyuluhan 

di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 4.  
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dengan dijelaskan oleh Djumhur dan Moh Surya bahwa tujuan bimbingan dan 

konseling bagi peserta didik yaitu :

a) Membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai 
dengan kecakapan minat, pribadi hasil belajar serta  kesempatan yang ada.

b) Membantu proses sosialisasi dan senantiasa kepada kebutuhan orang lain.
c) Membantu peserta didik untuk mengembangkan motif-motif intrinsic 

dalam belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti dan 
bertujuan. 

d) Memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, 
pengambilan keputusan dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan.

e) Mengembangkan nilai dan sikap secara menyeluruh serta perasaan yang 
sesuai dengan penerimaan diri (self-acceptance).

f) Membantu peserta didik untuk memperoleh kepuasan pribadi dan dalam 
penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat.8

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan 

dan konseling ialah membantu  tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran dalam 

membantu individu untuk mencapai kesejahteraan serta mampu menghadapi dan 

dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya, bimbingan dan konseling 

sangat tepat diadakan dalam menunjang keberhasilan pendidikan merealisasikan

tujuan pendidikan semaksimal mungkin pada peserta didik. Maka dari itu baik 

tidaknya dalam pelaksanaan dan konseling itu tergantung pada pembimbing dan yang 

membimbing.

                                                          
8Djumur dan Moh Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah, Bandung: Cv. Ilmu, 

2000),h. 30
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4. Syarat- syarat Guru Bimbingan dan Konseling

Menurut Bimo Walgito supaya pembimbing dapat menjalankan pekerjaan 

dengan sabaik-baiknya , maka pembimbing harus memenuhi syarat-syarat tertentu 

yaitu :

1) Seseorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, 
baik dari segi teori maupun segi praktik.

2) Seorang pembimbing harus sehat jasmani dan psikisnya, apabila jasmani 
dan psikisnya tidak sehat maka hal itu akan menggangu dalam 
menjalankan tugasnya.

3) Seorang pembimbing harus mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya 
dan juga terhadap anak dan individu yang akan dihadapinya.

4) Seorang pembimbing harus mempunyai insiatif yang baik sehingga usaha 
dari bimbingan konseling dapat berkembang ke arah keadaan yang lebih 
baik untuk kemajuan sekkolah.

5) Seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat 
menjalankan prinsip-prinsip, serta kode etik bimbingan dan konseling 
dengan sebaik-baiknya.

6) Seorang pembimbing harus memiliki sifat yang harus supel, ramah tamah 
dan sopan santun di dalam segala perbuatan sehingga pebimbing dapat 
bekerjasama dan memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan 
anak-anak.9

5. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Fungsi seorang pembimbing di sekolah adalah membantu kepala sekolah 

beserta stafnya di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sekolah.10

Adapun fungsi bimbingan dan konseling  menurut Dewa ketut sukardi adalah

1) Fungsi Pencegahan

Layanan bimbingan berfungsi sebagai pencegahan artinya merupan usaha 
pencegahan terhadap timbulnya masalah, dalam fungsi pencegahan ini 

                                                          
9 Bimo Walgito, Op.cit, h. 40
10 Ibid, h. 114
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layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para peserta didik agar 
terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembanganya.

2) Fungsi Pemahaman 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan 
pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan 
keperluan pengembangan peserta didik, pemahaman tentang lingkungan 
peserta didik atau lingkungan keluraga dan sekolah, serta lingkungan yang 
lebih luas yang berkenaan dengan informasi pendidikan, jabatan atau 
pekerjaan dan lain-lain. 

3) Fungsi Perbaikan (kuratif)

Fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau 
teratasinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik.

4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan (preservatif dan development) 

Fungsi ini berarti layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat 
membantu para peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan 
keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah dan berkelanjutan. 11

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bimbingan 

dan konseling dapat diwujudkan melalui penyelengaraan berbagai jenis layanan. 

Layanan bimbingan dan kegiatan pendukung adalah untuk mencapai hasil 

sebagaimana terdapat dalam masing-masing fungsi bimbingan konseling.

6. Jenis Layanan Bimbingan dan konseling

1) Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 
memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat 
memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik memahami 
lingkungan yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan 
memperlancar berperanya peserta didik di lingkungan yang baru

                                                          
11 Abu ahmadi dan Widodo Supriono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h,118
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2) Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan 
peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh 
yang besar kepada peserta didik menerima dan memahami informasi 
seperti informasi pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar , 
anggota keluarga dan masyarakat. 

3) Layanan bimbingan belajar yaitu layanan bimbingan dan konseling 
yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan 
dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok 
dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta sebagai aspek tujuan 
dan kegiatan belajar lainnya, sesuai dengan perkembangan ilmu , 
teknologi dan kesenian.

4) Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan yang 
memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan da penyaluran 
yang tepat sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi 
pribadinya.

5) Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan dan konseling 
yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara 
langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing/konselor dalam 
rangka pembahasan dan pemeliharaan dan pengentasan permasalahan 
siswa. 

6) Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang 
memungkinkan  sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
memperoleh bahan dari narasumber tertemtu (terutama dari 
konselor)yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik 
individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan serta untuk 
mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 

7) Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling 
yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk 
pembahasan dan pengentasan masalah yang dialaminya melalui 
dinamika kelompok.12

Dari layanan bimbingan diatas semuanya saling terkait dan saling menunjang 

yang satu dengan yang lainnya, sehingga antara layanan dan kegiatan itu mengatur 

dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh masing-masing kegiatan layanan. 

                                                          
12 Zainal Aqib , Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Bandung: Yrama Widya)2012, h. 80
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B. Konseling Behavior dengan Teknik Self-Management

1. Konseling Behavior

Pendekatan behavioral didasari oleh pandangan ilmiah tentang tingkah laku 

manusia yaitu pendekatan sistematik dan terstruktur dalam konseling. Pendekatan 

behavior berpadangan bahwa setiap tingkah laku dapar dipelajari. Proses belajar 

tingkah laku adalah melalui kematangan dan belajar. Selanjutnya tingkah laku lama

dapat diganti dengan tingkah laku yang baru.13

a. Tujuan Konseling Behavior

Tujuan konseling behavior berorientasi pada pengubahan atau modifikasi 

perilaku konseli, yang diantaranya untuk:

1. menciptakan kondisi-kondisi baru bagi konseli bagi proses belajar
2. penghapusan bagi hasil belajar yang tidak adaptif
3. member pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari 
4. membantu konseli membuang respon-respon lama yang dapat merusak 

diri dan respon-respon yang baru yamg lebih sehat dan sesuai
5. konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yg 

maladaptive memperkuat serta mempertahankan perilaku yang 
diinginkan

6. penerapan tujuan dan tingkah laku serta supaya pencapaian sasaran 
bersama antara konseli dan konselor.14

b. Peran dan Fungsi Konselor 

Konselor dalam terapi behavior memegang peranan aktif dan direktif dalam 

pelaksanaan proses konseling. Dalam hal ini konselor harus mencari pemecahan 

masalah klien. Fungsi utama konselor adalah bertindak sebagai guru, pengarah, 

                                                          
13 Gantina Komalasari, Op. Cit., h. 153.
14 Gantina komalasari, Op. Cit.,h. 156. 
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penasehat, konsultan, memberi dukungan, fasilitator dan mendiagnosis tingkah laku 

maladaptive klien dan mengubahnya menjadi tingkah laku adaptif. 15

Kanser menyatakan bahwa konselor berperan sebagai “mesin perkuatan” 

bagi kliennyaa. Konselor dalam praktiknya selalu memberi penguatan positif atau 

negatif untuk membentuk tingkah laku baru klien. Hal ini didasarkan pada anggapan 

bahwa peran terapis dalam terapi behavioristik adalah memanipulasi dan 

mengendalikan konseling melalui pengetahuan dan keterampilan dalam 

menggunakan teknik-teknik terapi. Konselor memiliki kekuatan untuk memberi 

pengaruh dan mengendalikan tingkah laku klien.

Selain itu, konselor juga sebagai model bagi kliennya. Bandura mengatakan 

bahwa sebagian besar proses belajar terjadi melalui pengalaman langsung  yang 

didapat melalui observasi langsung terhadap tingkah laku orang lain.16

c. Tahap-tahap Konseling

Konseling behavior memiliki empat tahap yaitu : Melakukan asesemen 

(assesmen), menentukan tujuan (goal setting), serta evaluasi dan mengakhiri

konseling (evaluation termination)

1) Melakukan Asesmen (Asessment)

Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh 

konseli saat ini. Asesmen dilakukan aktifitas nyata, perasaan dan pikiran 

konseli.

                                                          
15 Namora Lumongga Lubis, Op. Cit.,h.170
16 Ibid. h. 170 
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Kafter dan Saslow mengatakan terdapat tujuh informasi yang digali 

dalam asessmen, yaitu:

a) analisis tingkah laku bermasalah yang dialami konseli saat ini. 
tingkah laku yang dianalisis adalah tingkah laku yang khusus
b) analisis situasi yang didalamnya masalah konseli terjadi. analisis ini 
mencoba mengidentifikasi peristiwa yang mengawali tingkah laku dan 
mengikutinya (anteceden dan consequence) sehubungan dengan 
masalah konseli.
c) analisis motovasiona
d) analisis self-control, yaitu tingkatan kontrol dari konseli terhadap 
tingkah laku bermasalah ditelusuri atas dasar bagaimana kontrol itu 
dilatih dan atau dasar kejadian-kejadian yang menentukan keberhasilan 
self-control.
e) analisis hubungan social, yaitu orang lain yang dekat dengan 
kehidupan konseli di identifikasi juga hubungannya orang tersebut 
dengan konseli.
f) analisis lingkungan fisik, sosial budaya

Dalam kegiatan asesmen konselor melakukan analisis ABC

A = Antecedent (pencetusan perilaku)

B = Behavior (perilaku yang dipermasalahkan)

Tipe tingkah laku

Frekuensi tingkah laku

Durasi tingkah laku

Intensitas tingkah laku

Data tingkah laku ini menjadi data awal yang dibandingkan 

dengan data tingkah laku setelah intervensi

C = Consequnce (Konsekuensi atau akibat perilaku tersebut).17

                                                          
17 Ibid, h.158
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Dalam hal ini, sebaiknya konselor mempertimbangkan tentang apakah 

permasalahan klien telah terungkap atau masih kurang jelas. Apabila semua 

informasi telah mencukupi baik informasi yang diperoleh dari klien atau dari 

sendiri (auto-anamnesis) maupun dari pihak lain (alloannamnesis) dan 

konselor telah memahami secara keseluruhan permasalahan yang dialami 

klien, maka assement dapat dilakukan.

2) Menetapkan Tujuan (Goal Setting)

Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan 

kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan 

dianalisis. 

Burks, mengemukakan bahwa “fase goal setting” disusun atas tiga langkah 

yaitu: 

a. membantu konseli untuk memandang masalah atas dasar tujuan-tujuan 
yang diinginkan. 

b. memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan 
situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur.

c. memecahkan tujuan ke dalam sub tujuan dan menyusun tujuan menjadi 
susunan yang berurutan.

3) Implementasi Teknik (Technique Implentation)

Setelah tujuan dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi 

belajar yang terbaik untuk membantu konseli untuk mencapai perubahan 

tingkah laku yang diingikan. Konselor dan konseli mengimplementasikan 

teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. 
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4) Evaluasi dan Pengakhiran (Evaluation-Termination)

Evaluasi konseling behavior merupakan proses yang 

berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. 

Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi 

efektifitas konselor dan efetifitas tertentu dari teknik yang digunakan. 

a) Menguji apa yang konseli lakukan terakhir
b) Eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan
c) Membantu konseli mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling 

tingkah laku konseli
d) Memberi jalan untuk memantau secara terus menerus tingkah laku 

konseli.18

2. Teknik Self-Management

Salah satu yang dipilih oleh peneliti dalam konseling behavioral adalah 

teknik self-management. Peneliti memilih  teknik self-management dalam 

pengambilan keputusan karir dengan alasan karena teknik ini bertujuan untuk 

membantu konseli dalam mengatur, memantau, dan mengevaluasi dirinya sendiri 

dalam mencapai perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik yaitu peserta didik 

dapat bertanggung jawab dalam belajarnya. 

a. Konsep Dasar

Self-management sama artinya dengan kemampuan mengatur diri dan 

mengarahkan diri. Kemampauan mengatur diri dapat mencegah individu dari 

keandaan penyimbangan kepribadian. Dalam penggunaan strategi ini diharapkan 

                                                          
18 Ibid, h. 159-160
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konseli dapat mengatur, memantau dan mengevaluasi dirinya sendiri untuk mencapai 

perubahan kebiasaan tingkah laku yang lebih baik.Berikut ini beberapa pendapat para 

ahli tentang konsep self-management . 

Menurut Gunarsa mengemukakan bahwa pengelola diri (self-management)

adalah prosedur dimana peserta didik menggunakan keterampilan peserta didik dan 

teknik mengurus diri untuk menghadapi masalahnya, yang dalam terapi tidak 

langsung diperoleh”. Keterampilan tersebut diperoleh pada saat proses konseling 

karena perubahan dalam perilaku itu harus diusahakan melalui suatu proses belajar 

(learning) atau belajar kembali (relearning). 

Sedangkan menurut Nursalim bahwa “self-management adalah suatu proses 

dimana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri, dengan 

menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi”. Jadi dalam proses konseling 

walaupun konselor yang mendorong dan melatih prosedur ini, tetapi konseli lah yang 

mengontrol pelaksaannya. Sehingga dari sinilah peserta  didik dapat suatu 

keterampilan untuk mengurus diri.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teknik self-

management merupakan teknik terapi dalam konseling behavior yang menbantu 

peserta didik dapat mendorong diri untuk maju, untuk dapat mengatur, memantau, 

dan mengevaluasi dirinya sendiri dalam mencapai perubahan kebiasan tingkah laku 

ysng lebih baik dalam kehiduan pribadi melalui tahap menentukan perilaku sasaran, 
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memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur tersebut, dan mengevaluasi efektivitas 

prosedur tersebut.19

b. Manfaat Self-Management

Dalam penerapan teknik pengelolaan diri (self management) tanggung 

jawab keberhasilan konseling berada di tangan konseli. Konselor berperan sebagai 

pencetus gagasan, fasilitator yang membantu merancang program serta motivator 

bagi konseli. Dalam pelaksaan self-management biasanya diikuti dengan pengaturan 

lingkungan untuk mempermudah  terlaksananya self-management. Pengaturan 

lingkungan dimaksud untuk menghilangkan faktor penyebab (antecedent) dan 

dukungan untuk perilaku yang akan dikurangi. 

Pengaturan lingkungan dapat berupa :

a) mengubah lingkungan fisik sehingga perilaku yang tidak dikehendaki 
sulit dan tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya orang yang suka
“ngemil” mengatur lingkungan agar tidak tersedia makanan yang 
memancing keinginan untuk “ngemil”
b) mengubah lingkungan sosial sehingga lingkungan sosial ikut 
mengontrol tingkah laku konseli.
c) Mengubah lingkungan atau kebiasaan sehingga menjadi perilaku yang 
tidak dkendakai hanya dapat dilakukan pada waktu dan tempat tertentu 
saja. 20

c. Tahap-tahap Pengelolaan Diri (Self-Management)

Menurut Komalasari , menyebutkan bahwa pengelolaan diri biasanya 

dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

                                                          
19 Ibid, h. 180
20 Ibid, h. 181
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a) tahap monitor diri atau observasi diri
Pada tahap ini konseli dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri 
serta  mencatatatnya dengan teliti. Catatan ini dapat menggunakan daftar 
cek atau catatan observasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konseli 
dalam mencatat tingkah laku adalah frekuensi, intesitas, dan durasi  
tingkah laku. Dalam penelitian ini konseli mengobservasi apakah dirinya 
sudah bertanggung jawab terhadap  belajar atau belum. Konseli mencatat 
berapa kali belajar dalam sehari, seberapa sering dia belajat dan seberapa 
lama dia melakukan aktifitas dalam belajarnya. 
b) tahap evaluasi diri
Pada tahap ini konseli membandingkan hasil catatan lalu dengan target 
tingkah laku yang telah dibuat oleh konseli, perbandingan ini bertujuan 
untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi program. Bila program 
tersebut tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali program tersebut, 
apakah target tingkah laku yang ditetapkan memiliki ekspektasi yang 
terlalu tinggi , perilaku yang ditargetkan tidak cocok, atau penguatan yang 
diberikan tidak sesuai. 
c) tahap pemberian penguatan, penghapusan dan hukuman 
pada tahap ini konseli mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, 
menghapus, dan memberi hukuman pada diri sendiri. Tahap ini 
merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemauan yang 
kuat dari konseli untuk melaksanakan program  yang telah dibuat secara 
berkelanjutan.21

Untuk menciptakan kepribadian yang bertanggug jawab dengan belajarnya, 

maka peneliti memilih konseling behavior dengan teknik self-management dalam 

pengambilan keputusan karir peserta didik. Self-management merupakan salah satu 

teknik dari konseling behavior. Seperti yang telah diketahui bahwa layanan konseling

behavior merupakan pendekatan yang berpandangan bahwa setiap tingkah laku dapat 

dipelajari. Salah satu tujuan pendekatan ini yaitu membantu konseli membuang 

                                                          
21 Ibid, h. 182
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respons-respons yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari 

respons-respons yang baru yang lebih sehat dan sesuai (adjusitive).22

C. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil proses mental atau 

kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa 

alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan 

suatu pilihan akhir. 

Ibnu Syamsi menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, tidak secara kebetulan , dan tidak boleh 

sembarangan. Kemampuan dalam pengambilan keputusan karir dapat diasah dalam 

setiap keputusan-keputusan kecil yang telah diambil sebelumnya, sehingga dapat 

memperkuat kemampuan pengambilan keputusan karir.23

Berdasarkan beberapa penjelesan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa pengambilan keputusan  adalah proses pemilihan alternatif perilaku diantara 

beberapa alternatif yang tersedia yang menghasilkan sebuah keputusan akhir yang 

dilakukan dengan sengaja, tidak secara kebetulan dan tidak sembarangan. 

Mengenai pengambilan keputusan karir, Dewa ketut Sukardi menyatakan 

bahwa pengambilan keputusan karir merupakan suatu proses dimana seorang 

mengadakan suatu seleksi terhadap beberapa pilihan dalam rencana masa depan. Bagi 

                                                          
22 Gantina Komalasari, Op. Cit, h 156
23 Heru Pramudi, Kemampuan Pengambilan Keputusan Karir, [diakses 13 Juli, 20.00] 

Tersedia: Pengambilan Keputusan Karir. Pdf h 15
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peserta didik SMP, pilhan karir tersebut antara lain melanjutkan studi ke jenjang yang 

lebih tinggi, melamar pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Pilihan-pilihan tersebut 

harus dipertimbangkan secara matang karena akan berpengaruh pada masa depannya 

nanti. 

Munandir menyatakan bahwa keputusan karir yang dimaksud adalah 

keputusan yang diambil secara baik dan penuh  pertimbangan. Pengambilan 

keputusan seperti ini mutlak demi keberhasilan dalam hidupnya kelak dengan karir 

yang diilihnya itu. 24

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulan bahwa pengambilan 

keputusan karir adalah suatu proses seleksi terhadap alternatif-alternatif pilihan yang 

dilaksanakan secara sengaja dan serius serta penuh pertimbangan demi keberhasilan 

kehidupan karirnya dimasa yang akan datang. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Karir

Ada empat faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir: yaitu 

faktor-faktor genetik, lingkungan, belajar, dan keterampilan menghadapi tugas atau 

masalah :

a. Faktor Genetik

Faktor ini dibawa dari lahir berupa wujud dan keadaan fisik (wajah, jenis 
kelamin, ras, suku bangsa). 

b. Kondisi lingkungan 

Faktor ini umumnya ada diluar kendali individu, tetapi pengaruhnya bisa 
direncanakan atau tidak bisa direncanakan.

                                                          
24 Ibid , h. 17
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c. Faktor belajar 

Kegiatan ini hampir dilakukan setiap waktu sejak masa bayi. Pengalaman
belajar ini mempengaruhi tingkah laku dan keputusan orang, antara lain 
tingkah laku pilihan pekerjaan. 

d. Keterampilan menghadapi tugas atau masalah

Keterampilan ini dicapai sebagai sebuah interaksi atau pengalaman belajar, 
ciri genetik, bakat dan lingkungan. 

Penjelasan lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan karir dikemukakan oleh Holland yaitu: 

a) Kelas sosial

Pendidikan merupakan untuk naik bagi remaja dari kelangan bawah. Hirarki 

sekolah dari tingkat menegah, akademi hingga universitas di program untuk 

mengarahkan siswa agar memasuki jenis karir tertentu. 

b) Orang tua dan teman sebaya 

Sejak muda, anak-anak melihat dan mendengar tentang karir orang tuanya. 

Bahkan orang tua tertentu membawa anaknya ketempat kerjanya. Teman 

sebaya juga mempengaruhi perkembangan karir seorang remaja. Dalam suatu 

investigasi, remaja yang orang tua dan temannya mempunyai standar status 

karir yang lebih baik akan berusaha mencari status karir yang lebih tinggi 

juga, meskipun dia berasal dari kalangan berpenghasilan rendah. 
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c) Pengaruh sekolah

Sekolah memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam perkembangan karir 

bagi siswa. Sekolah adalah pijakan awal dimana seseorang pertama kali 

berkenalan dengan dunia kerja. Sekolah merupakan satu-satunya institusi 

didalam masyarakat dewasa ini yang sanggup memberikan sistem yang 

diperlukan untuk pendidikan mengenai karir.

d) Gender 

Banyak wanita lebih disosialisasikan dengan mengurung di rumah 

dibandingkan dengan yang berhubungan dengan berkarir atau prestasi, mereka 

secara tradisonal tidak merencanakan karir dengan serius  tidak mengeksplor 

pilihan karir secara mendalam, dan terpaku pada pilihan karir secara 

mendalam  dan terpaku pada pilihan karir. 

Menurut Holland bahwa orang yang telah menemukan karir yang sesuai dengan 

kepribadiannya, ia akan lebih menikmati pekerjaan tersebut lebih lama dibandingkan 

orang yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidang dengan 

kepribadiannya. Hal ini memperkuat bahwa dalam pemilihan karir tidak dapat 

dilakukan dengan sembarangan. Pemilihan karir harus dilakukan dengan serius dan 

dengan pertimbangan yang matang. 

Winkel dan M.M. Sri Hastuti juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan karir, yang kemudian dapat dikelompokan ke 

dalam dua faktor. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 
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individu sendiri. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

invidu. Kedua faktor tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1) faktor-faktor internal 

faktor-faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri invidu sendiri, 
faktor itu antara lain: 

a) Nilai-nilai kehidupan yaitu ideal-ideal yang dikerjakan oleh seseorang 
dimana dan kapan pun juga sekali terbentuk, nilai-nilai ini memegang 
peranan yang penting dalam keseluruhan perilaku seseorang dan 
mempengaruhi seluruh harapan sera lingkup aspirasi dalam hidup, 
termasuk bidang pekerjaan yang dipilih dan ditekuni.

b) Taraf intelegensi yaitu taraf kemampuan untuk mencapai prestasi-prestasi 
yang dalamnya berfikir memegang peranan penting. 

c) Bakat khusus yaitu kemampuan yang menonjol disuatu bidang usaha 
kognitif, bidang keterampilan, atau bidang kesenian.

d) Minat yaitu kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk 
merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang 
berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu. 

e) Pengetahuan yaitu informasi yang dimiliki tentang bidang-bidang 
pekerjaan tentang diri sendiri.

f) Keadaan jasmani yaitu ciri-ciri fisik dimiliki seseorang seperti tinggi 
badan, tampan dan tidak tampan, ketajaman penglihatan jenis kelamin.

2) Faktor-faktor eksternal 

Faktor-faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu 
antara lain :

a)   Masyarakat yaitu lingkunga sosial budaya dimana orang muda 
dibesarkan. 

b)   Pergaulan teman sebaya yaitu beraneka ragam dan variasi harapan tentang 
masa depan yang terungkap dalam pergaulan sehari-hari

c) Keadaan sosial ekonomi negara atau daerah yaitu laju pertumbuhan 
ekonomi yang lambat atau cepat stratifikasi masyarakat, yaitu diverifikasi 
masyarakat atas kelompok-kelompok yang terbuka atau tertutup bagi 
anggota dari anggota lain.

d) Status ekonomi keluarga yaitu tingkat pendidikan orang tua, tinggi 
rendahnya pendapatan orang tua, jabatan ayah atau ibu, daerah tempat 
tinggal dan suku bangsa. 
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e) Pendidikan pengaruh dari sekolah yaitu pandagan dan sikap yang 
dikomunikasikan kepada anak didik dan staf petugas bimbingan tenaga 
pengajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam bekerja, tinggi 
rendahnya status sosial,jabatan, dan kecocokan jabatan tertentu untuk anak 
ali-laki dan perempuan.25

Tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan dan pada setiap program 

studi atau latihan, yaitu mempersiapkan seseorang untuk diterima pada jabatan 

tertentu dan berhasil didalamnya. Berdasarkan uraian mengenai faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan karir dipengaruhi beberapa faktor yang 

berasal dari internal dan eksternal. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain 

lingkungan, kondisi ekonomi, jenis kelamin, minat, dan banyak lagi. Semua hal 

tersebut akan mempengaruhi siswa dalam pengambilan keputusan karir.26

3. Indikator Pengambilan keputusan

Adapun menurut Mochammad Nursalim ada 4 indikator pengambilan 

keputusan karir yaitu sebagai berikut :

a. Eksplorasi
b. Kristalisasi
c. Pemilihan
d. Klarifikasi.27

                                                          
25 Ibid, h 20
26 Ibid, h 22
27 Drumond Helga, Pengambilan Keputusan Yang Efektif. Gramedia Pustaka Utama Cet 1 

h.98
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4. Model Pengambilan Keputusan  

Ada 5 langkah model pengambilan keputusan karir yaitu: 

a) Mengerti permasalahan pengambilan keputusan mengeti mengapa mereka 

harus bekerja dan menempuh jenjang pendidikan.

b) Mencari dan menggunakan informasi tentang diri sendiri dan informasiyang 

berkaitan tentang dunia pekerjaan dan pendidikan.

c) Mencari alternatif memikirkan beberapa kemungkinan tujuan pendidikan 

dan pekerjaan.

d) Memilih tujuan dan membuat rencana memilih tujuan yang terbaik untuk 

diri sendiri dan membuat rencana untuk mencapainya. 

e) Melaksanakan rencana yang telah dibuat dan memperhitungkan alternatif 

kedua.

5. Kendala-kendala dalam pengambilan keputusan 

Dalam mengambil keputusan tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya. 

Ada beberapa masalah individu dalam mengambil keputusan diantaranya yaitu:

a) Kendala dari diri sendiri. Menurut Siagian, kendala yang paling kuat 

dampaknya sesungguhnya bersumber pada diri pengambil keputusan yang 

bersangkutan sendiri. Kendala yang paling sering mucul adalah adanya 

ketidaktegasan dan keragu-raguan dalam diri seorang pengambil keputusan 

tersebut, sehingga mempengaruhi cara berfikir dan cara bertindaknya.

b) Kegagalan di masa lalu dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pun yang 

tidak pernah mengalami kegagalan dan selama dalam mengambil sebuah 
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keputusan. Ada saja keputusan yang diambil yang tidak mendatangkan 

hasil yang diharapkan. Pengalaman yang demikian tidak jarang menjadi 

kendala dalam pengambilan keputusan. Sehingga didalam mengambil 

keputusan ia menjadi ragu-ragu dan takut mengambil keputusan dan 

menyerahkan keputusan pada orang lain.

c) Pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi. Terkadang 

terdapat pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi dalam 

proses pengambilan keputusan sehingga dapat menjadi kendala dalam 

mengambil keputusan. Kurangnya informasi sebelum mengambil 

keputusan dan terlalu banyaknya informasi dalam mengambil keputusan 

sehingga keputusan berjalan lambat. 

d) Faktor ketidakpastian. Tidak dapat disangkal bahwa  ketidakpastian 

merupakan salah satu kendala yang dihadapkan dalam pengambilan 

keputusan. Karena itu kemampuan memperhitungkan dan nefektifitas 

seseorang sebagai pengambil keputusan. 28

6. Aspek-aspek Pengambilan Keputusan Karir

Esensi dari sebuah pengambilan  keputusan adalah proses penentuan pilihan. 

Secara alami, manusia akan diperhadapakan kepada berbagai pilihan dan secara alami 

juga ia dilatih mengambil keputusan dari pilihan-pilihan hidup yang dialaminya. Oleh 

karena itu sesungguhnya manusia akan terus menerus menetukan pilhan hidup dari 

waktu ke waktu sampai akhir kehidupan. Proses inilah yang disebut dengan 
                                                          

28 Ibid, Adang adha, h 20
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pengambilan keputusan. Jadi, esensi dari sebuah pengambilan keputusan adalah 

proeses penentuan pilihan. Hanya saja  pada kenyataanya ada individu yang mampu 

dengan tepat mengambil keputusan ada juga yang tidak mampu.

Tiedeman dan O’Hara membagi antisipasi dalam membuat keputusan karir 

menjadi empat proses, yaitu eksplorasi, kristalisasi, pemilihan dan klarifikasi. 

Tiedeman mengaskan bahwa tahapan tersebut sebagai panduan (guildeline) dalam 

mengantisipasi suatu keputusan.29

a. Eksplorasi 

Eksplorasi yang dimaksud adalah penjelajahan terhadap kemungkinan 

alternatif keputusan yang akan diambil. Melalui eksplorasi ini, individu mengetahui 

dengan jelas konsekuensi apa yang akan dialami jika mengambil keputusan tersebut.

b. Kritalisasi

Kristalisasi merupakan sebuah stabilisasi dari representasi berfikir. Pada 

tahap ini, pemikiran dan perasaan mulai terpadu dan teratur. Keyakinan atas pilihan 

yang akan diambil menguat. Definisi tentang alternatif pilihan semakin jelas.

c. Pemilihan 

Sama halnya dengan perkembangan kristalisasi, proses pemilihan pun 

terjadi. Masalah-masalah individu berorientasi keppada tujuan yang relevan, yaitu 

individu mulai mengorganisir melengkapi dan menyesuaikan terhadap berbagai 

pilihan karir masa depan. Sehingga tahap ini individu percaya atas pilihannya. 

                                                          
29 Ananda Karina Prameswari, Program Bimbingan Karir Berdasarkan Profil Pembuatan 

Keputusan Keputusan karir Siswa, (diakses 13 Mei, jam 20.00), Tersedia: Aspek-aspek pengambilan 
Keputusan karir. Pdf h 15. 
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d. Klarifikasi 

      Ketika seorang individu membuat keputusan lalu melakukanya, mungkin 

dalam perjalanannya ada yang lancar dan mungkin juga ada yang mempertanyakan 

kembali karena kebingungan. Pada saat mengalami kebingungan, seharusnya individu 

tersebut  melakukan eksplorasi  kembali, kristalisasi, lalu melakuan pemilihan 

alternatif kembali.30

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui ada empat proses dalam 

pengambilan keputusan karir, yaitu eksplorasi, kristalisasi, pemilihan dan klarifikasi. 

Keempat proses ini tidak selalu bersifat sekuensial, yaitu dapat berlompat atau 

dilakukan hanya beberapa aspek. Hal yang ideal adalah saat pengambilan keputusan 

karir memenuhi keempat aspek tersebut dan bersifat sekuensial. 

D. Teori Pengambilan Keputusan Karir

Ada beberapa teori tentang pengambilan keputusan karir yang dikemukakan 

oleh para ahli yang dikutip oleh Santrock dan Sukardi diantaranya adalah :

a. Teori Perkembangan Gizberg 

Teori perkembangan pemilihan karir (Development Cereer Choice Theory)

merupakan teori dari Eli Gizberg yang mengatakan bahwa “Anak dan remaja 

melewati 3 tahap pemilihan karir : fantasi, tentatif dan realistis”. 

Lebih jauh Ginzerg mengatakan bahwa hingga usia 11 tahun  seorang anak 

masih dalam tahap fantasi dari pemilihan karir. Dari umur 11 hingga 17 tahun, remaja 

ada dalam tentatif dari perkembangan karir, sebuah transisi dari tahap fantasi kecil ke 
                                                          

30 Ibid, h 16
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tahap pengambilan keputusan realistis dari masa dewasa muda. Kemajuan remaja 

terlihat mulai dari mengevaluasi minat mereka (11 hingga 12 tahun ) lalu 

mengevaluasi kemampuan mereka (12 hingga 14 tahun) sampai mengevaluasi nilai 

mereka. Pemikiran berubah dari yang kurang subjektif hingga pilhan karir yang lebih 

realistis pada usia 17 dan 18 tahun. Ginzerg menyebutkan usia 17 dan 18 tahun 

hingga awal 20-an sebagai tahap realistis dalam pemilihan karir.

b. Teori Kepribadian Holland 

Teori tipe kepribadian dikemukakan oleh John Holland  yang 

mengemukakan bahwa perlu dilakukan suatu usaha agar pilihan karir seorang sesuai 

dengan kepribadiannya. Menurut Holland begitu orang menemukan karir yang sesuai 

dengan kepribadiannya, ia akan lebih menikmati pekerjaan tersebut lebih lama 

daripada orang yang bekerja di bidang yang tidak cocok dengan kepribadian yang 

perlu dipertimbangkan saat mencari kecocokan antara aspek-aspek psikologis dengan 

karir mana yang akan dipilih yaitu :

1. Realistis orang-orang yang memperlihatkan karakteristik maskulin. Kuat 

secara fisik, menyelesaikan masalah dari sisi praktisinya dan memiliki 

kemampuan sosial yang rendah. Mereka paling cocok bekerja pada situasi 

praktis sebagai buruh, petani, supir bus dan tukang bangunan.   

2. Intelektual orang-orang ini memiliki orientasi konseptual dan teoritis. 

Mereka lebih tepat menjadi pemikir daripada pekerja. Mereka seringkali 

menghindari hubungan interpersonal dan paling cocok untuk pekerjaan 

yang berhubungan dengan matematika atau keilmuan. 
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3. Sosial orang-orang ini sering memperlihatkan sifat feminim, khususnya 

yang berhubungan dengan kemampuan verbal dan interpersonal. Mereka 

paling mungkin dipersiapkan untuk masuk profesi yang berhubungan 

dengan orang banyak seperti : menjadi guru, pekerja sosial dan lain-lain. 

4. Konvensional orang-orang memperlihatkan ketidaksenanganya terhadap 

kegiatan yang tidak teratur dengan rapi. Mereka paling cocok menjadi 

bawahan seperti sekretaris, teller bank, atau pekerja administrastif 

lainnya. 

5. Menguasai (enterpraising) dia mengunakan kata-katanya untuk 

memimpin orang lain, mendominasi orang lain dan menjual berita atau 

produk. Mereka paling cocok memiliki karir sebagai marketing, politikus 

atau management.

6. Artistik mereka adalah orang-orang yang lebih suka berinteraksi dengan 

dunia mereka melalui ekspresi seni, menghindari situasi interpersonal 

serta konvensional dalam banyak kasus. Para remaja tipe ini sebaiknya 

diarahkan ke karir seni atau penulis.

c. Teori  Keputusan Gelatt’s

Teori keputusan adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan proses 

pemilihan karir  dan kemudian memberikan suatu kerangka kerja atau pedoman kerja 

dimana sasaran konseling dapat diambil. Teori keputusan adalah didasarkan pada 

pokok pikiran agar individu dapat memilih atau alternatif untuk memilih. 
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Model pengambilan keputusan Gelatt’s terutama dapat dipilih untuk 

menjelaskan yang berhubungan dengan perputaran sifat-sifat atau hakikat 

pengambilan keputusan dan rangkaian proses pengambilan keputusan. Kedua, model  

ini mengacu kepada suatu pola acuan dari teknik dan metode yang dapat diambil 

untuk digunakan sebagai pedoman dalam program karir. Ketiga, sistem nilai 

dianggap sebagai suatu bagian yang penting dalam proses pengambilan keputusan, 

yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah merupakan suatu proses 

pengambilan keputusan  secara  berkelanjutan.

d. Teori Orientasi Anna Roe

Anna Roe  dalam Sukardi mengatakan bahwa “Pola perkembangan arah 

pilih karir akan mencerminkan orientasi dasar pribadi yang berasal dari kebiasaan 

mengasuh anak”.

Menurutnya orang tua yang terlalu banyak memberikan perhatian terhadap 

anak-anak mereka, dalam arti lain terlalu mencintai, bersifat melindungi berlebih-

lebihan dan terlalu menuntut akan cenderung mengembangkan “orientasi orang”, 

kemudian, diungkapkan dalam pemilihan karir yang berorientasi dalam bidang jasa 

perusahaan niaga, hiburan, dan kesenian. 

Orang tua yanng kurang memberikan perhatian, mengabaikan pendidikan anak-

anaknya, cenderung mengembangkan “orientasi bukan orang” dalam diri anak-anak 

mereka, kemudian diungkapkan pilihan karir yang bergerak dalam bidang sains, 

teknolgi, atau pekerjaan lapangan. Roe, mengklasifikasikan pekerjaan menjadi 8 

kelompok, diantaranya: a pemberi layanan (service); b. Usaha atau dagang (business 
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contact); c. Organisasi (organization); d. Pekerjaan lapangan (outdoor); e. Sains 

(science); f. Seni dan pertunjukan (art and entertaiment); h. Teknologi (technology).

E. Kerangka Berfikir 

Penelitian ini memiliki dua variabel  utama yaitu idependen (bebas) dan 

variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah teknik Self-

Management (Pengelolaan Diri)  sedangkan variabel terikatnya yaitu pengambilan

Keputusan karir peserta didik.

Gambar 2
Kerangka Pikir Teknik Self-Management Dalam Pengambilan Keputusan Karir 

Peserta Didik

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan konseling behavior dengan teknik self-

management terhadap pengambilan keputusan karir telah digunakan oleh peneliti 

Hesty Istiqomah pada tahun 2016 yang meneliti tentang pengaruh bimbingan karir

dengan teknik self-management terhadap perkembangan karir peserta didik SMK 

PGRI 2 Bandar Lampung. Yang memiliki hasil yaitu terdapat 15 peserta didik dengan 

pengammbilan keputusan karir senilai 52,6 kemudian diberikan traetment self-

Pengambilan Keputusan Karir

Suatu proses dimana  beberapa 
kemungkinan dapat dipertimbangkan 
dan diprioritaskan, yang hasilnya di 
pilih berdasarkan pilihan yang jelas 
dari salah satu alternatif kemungkinan 
yang ada

Self –Management

Konseli dapat mendorong diri sendiri 
untuk maju, untuk dapat mengatur, 
memantau dan mengevaluasi dirinya 
sendiri dalam mencapai perubahan 
kebiasaan tingkah laku yang lebih 
baik dalam kehidupan pribadi
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management mengalami peningkatan sebesar 64,8. Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Retno Juli Widyastuti salah satu  mahasiswi UNESA yang meneliti 

tentang pengaruh self-management dan dukungan sosial keluarga terhadap 

kemantapan pengambilan keputusan karir siswa.31 Yang memiliki hasil  sebagai 

berikut:  terdapat 4 peserta didik yang memiliki katagori rendah terhadap 

pengambilan keputusan karir sebesar 54,41 dan setelah diberikan treatment 

meningkat sebesar 69,81 jadi mengalami peningkatan sebesar 15,40.

adapun penelitian yang berkenaan lainya dilakukan oleh Chomzanan Kinta 

Marin salah satu mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta yang meneliti tentang 

pengaruh self-management, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah terhadap  

kematangan karir. 32 yang memiliki  hasil yaitu 43,8 dengan diberikan treatment self-

management serta di bantu dengan dorongan keluarga, lingkungan meningkat 

menjadi 67,5. 

Oleh sebab itu berdasarkan penelitian penelitian yang sudah ada, peneliti 

tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian terdahulu yaitu menggunakan 

konseling behavior dengan teknik self-management terhadap pengambilan keputusan 

karir peserta  didik.

                                                          
31 http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/3369/5653
32 https://journal.uny.ac.id/index.php/jpv/article/view/2545
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan anggapan sementara yang perlu adanya pembuktian 

adanya pembenaran. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang sedang dihadapi kebenarannya masih perlu di uji. 33

Hipotesis dikatakan sementara karena kebenaran masih perlu diuji atau dites 

kebenaranya dengan data yang asalnya dari lapangan. Hipotesis juga penting 

peranannya karena dapat menunjukan harapan dari peneliti yang direflesikan dalam 

hubungan ubahan atau variabel dalam permasalahan peneliti.34 Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : Konseling Behavior dengan teknik Self-Management

efektif untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karir peserta didik 

kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung. 

a. Hiptesis Penelitian

Ho: “ efektifitas konseling behavioral dengan teknik self-management tidak 

efektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan karir peserta 

didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018 “

Ha: “efektifitas konseling behavioral dengan teknik self-management

efektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan karir peserta 

didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018 “

                                                          
33 Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: Rhineka Cipta, 

2005),h.18
34 Sukardi, Metodelogi penelitian Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 2012)h,41
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b. Hipotesis Statistik

Ho :µ1 = µ0

Ha :µ1 = µ0

Untuk pengujian hipotesis, selanjutnya t (thitung), dibandingkan dengan nilai –t 

dari table distribusi t (ttabel). Cara penentuan nilai t tabel di dasarkan pada taraf 

signifikasi tertentu (missal α = 0,05) dan dk = n-1. Kriteria pengujian hipotesis untuk 

uji satu pihak kanan yaitu:

Tolak H0, jika t hitung > t tabel dan

Terima H0, jika t hitung < t tabel
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian quasi experimental dengan 

metode kuantitatif yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan data berupa 

angka-angka, pengelolaan statistik, sturtur dan percobaan kontrol.1 Pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk mendapatkan data numerical berupa persentasi dinamika dalam 

pengambilan keputusan karir pada peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung 

dan keefektifan teknik self-management dalam pengambilan keputusan karir pada peserta 

didik. 

Jenis Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group Pretest and 

Posttest Desain karena tidak menggunakan kelompok control dan subyek tidak terpilih 

secara random. Hal ini sesuai dengan pendapat seniati yang menyatakan bahwa 

eksperimental, yaitu manipulasi, control dan randomisasi.2 Pada penelitian ini peneliti ini 

tidak menggunakan kelompok control dan randomisasi, peneliti hanya melihat hasil dan 

pemberian konseling kelompok teknik self-management pada peserta didik terhadap 

                                                          
1 1Sugiyono,  Metode Penelitian Kualitatif dan R&D(Bandung, Alfabet, 2015), h. 116
2 Lieche Seniati, Aries Y & Bernadette N.S., Psikologi Eksperimen (Jakarta: PT Indeks, 2011), h. 37
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kemampuan dalam pengambilan keputusan karir di SMP Negeri 3 Bandar Lampung. 

Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengukuran Pengukuran

(Pretest) Perlakuan (Posttest)

Gambar 1
Pola One Group Pretest-Posttest Desain

Keterangan

O₁ : pengukuran awal pengambilan keputusan pada siswa kelas IX di SMP Negeri 3 

Bandar Lampung sebelum diberikan perlakuan akan diberikan pretest. Pengukuran 

dilakukan dengan memberikan skala pengambilan keputusan. Jadi, pada pretest ini 

merupakan mengumpulkan data siswa  yang memiliki pengambilan keputusan  dan 

belum mendapatkan perlakuan. 

X : pemberian perlakuan dengan menggunakan teknik self-management kepada peserta 

didik

O2 : pemberian post test untuk mengukur pengambilan keputusan pada siswa setelah 

diberikan perlakuan (X), dalam posttest akan didapatkan data hasil dari pemberian 

perlakuan dimana pengambilan keputusan  pada siswa menjadi meningkat atau tidak 

meningkat sama sekali

          O1          X       O2
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang mencari pengaruh sebelum diberikan perlakuan dan 

sesudah perlakuan. 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen/ bebas (X)

Variabel independen/ bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen. Pada penelitian sebagai 

variabel bebas adalah dengan menggunakan teknik self-management.

2. Variabel Dependen/terikat (Y)

Variabel dependen/terikat adalah variabel yang keberadaanya bergantung pada 

variabel bebas. Pada penelitian ini sebagai varibel terikat adalah pengambilan keputusan 

karir. 

C. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan uraian yang berisikan sejumlah indikator 

yang dapat diamati dan diukur mengidentifikasi variabel  atau konsep yang digunakan. 

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pemahaman dan pengukuran setiap variabel 

yang ada dalam peneliian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini sebagai berikut: 
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Tabel 1
Definisi Operasional

Variabel Definisi 
Operasional

Alat ukur Hasil
Ukur

Skala 
Ukur

Variabel 
bebas (X) 
adalah 
konseling 
behavioral 
dengan 
teknik Self-
management

Self-Management
(pengelolaan diri) adalah 
suatu kemampuan yang 
berkenaan dengan keadaan 
diri sendiri dan 
keterampilan dimana 
individu mengarahkan 
pengubahan tingkah 
lakunya sendiri, stimulus 
dan respon yang baik 
internal maupun eksternal . 
Teknik ini bertujuan untuk 
mnegubah perilaku siswa 
yang mempunyai tanggung 
jawab. 

Observasi Penerapan 
konseling 
behavioral
dengan teknik 
self-
management 
menggunakan 
dinamika 
konseling 
kelompok 
dengan peserta 
didik

-

Variabel 
dependen :

Pengambilan 
keputusan 

Pengambilan keputusan 
adalah proses pemilihan 
alternatif perilaku diantara 
beberapa alternatif yang 
tersedia yang menghasilkan 
sebuah keputusan akhir 
yang dilakukan dengan 
sengaja, tidak secara 
kebetulan dan tidak 
sembarangan 

Menggunakan 
angket 
pengambilan 
keputusan 
karir

Skor angket 
pengambilan 
keputusan 
karir sejumlah 
20 item 
penyataan

Interval
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D. Populasi,Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi 

Sebelum mengadakan penelitian peneliti terlebih dahulu harus menentukan siapa 

yang akan menjadi subjek penelitian. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian 

kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.3 Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.4

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

populasi adalah sejumlah individu baik yang berupa orang dewasa, peserta didik, atau anak-

anak ataupun objek sebagai sasaran penelitian tertentu. Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang berjumlah 

259 orang. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

                                                          
3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta. Jakarta: 2004. h. 118
4 Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta: h. 115
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Tabel 2
Jumlah Populasi Penelitian

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa

1 A 17 orang 18 orang 35 orang

2 B 15 orang 20 orang 35 orang

3 C 10 orang 22 orang 32 orang

4 D 14 orang 18 orang 32 orang

5 E 21 orang 12 orang 33 orang

6 F 11 orang 20 orang 31 orang

7 G 14 orang 16 orang 30 orang

8 H 13 orang 18 orang 31 orang

Jumlah 259 orang

SumbUer : Absen Kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung

2. Sample dan Teknik Sampling

a. Sampel 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih, tergantung setidak-tidaknya dari kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan 

dana, sempit luasnya wilayah pengamatan dari subyek karena hal ini menyangkut banyak 
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sedikitnya data, besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar akan lebih baik.

b.Teknik Sampling

Dalam penelitian ini sampel diambil secara acak (random), yang mana semua 

anggota populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dengan 

demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 peserta didik kelas IX. 

Adapun teknik pengambilan sampel adalah Random Sampling. Teknik Random Sampling

adalah cara pengambilan sampel tanpa pandang bulu, sehingga semua subjek berhak dan  

berpeluang menjadi sampel. Peneliti menganbil sampel dengan cara melakukan undian 

terhadap semua populasi. Masing-masing populasi diberi nomor urut dan nama. Dengan 

kertas gulung yang sudah tertulis nomor dan nama, kemudian diundi. Adapun data santri

disajikan pada tabel  berikut :
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Tabel 3
Data Jumlah Sampel Kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018.
Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah

A 1 2 3

B 1 1 2

C 1 1 3

D 2 1 3

E 2 1 3

F 1 1 2

G 1 1 2

H 1 1 2

JUMLAH 20

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

1. Skala/Angket Pengambilan Keputusan Karir

Menurut Sugiono, “skala pengukuran merupakan kesepakaan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 
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sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif.”5

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan skala model likert karena ada 5 

alternatif jawaban yang diberikan, nilai tengah atau jawaban ragu-ragu dihilangkan untuk 

menghindari kecenderungan responden dalam memiliki jawaban dan pernyataan yang 

dimasukan disesuaikan dengan indikator yang penulis ambil dari teori Steinhoff & John F. 

Burgess. 

Tabel 3
Skor Alternatif Jawaban

Skala pengambilan keputusan karir dalam penelitian ini menggunaka rentang skor 

1-5 dengan banyaknya item 20. 

Adapun aturan pemberian skor dan klarifikasi hasil penelitian adalah sebagai  

berikut :

a) skor pernyataan negatif kabalikan dari pernyataan yang positif
                                                          

5 Ibid, h.92. 

Jenis
Pernyataan

Alternatif Jawaban

Sangat
Setuju
(SS)

Setuju
(S)

Ragu-
ragu
(RR)

Tidak 
Setuju
(TS)

Sangat
Tidak 
Setuju
(STS)

Favorable
(pernyataan positif)

5 4 3 2 1

Unfavorable
(pernyataan 
negatif)

1 2 3 4 5
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b) jumlah skor tertinggi ideal = jumlah pernyataan atau aspek penilaian x jumlah 
pilihan

c) skor akhir = (jumlah skor yang diperoleh : skor tertinggi ideal ) x jumlah kelas 
interval

d) jumlah kelas interval = skala hasil penilaian. artinya kalau penilaian menggunakan 
skala 5, hasil penilaian diklarifikasi menjadi 5 kelas interval. 

e) penentuan jarak interval (ji) diperoleh dengan rumus. 

keterangan :
t = skor tertinggi ideal dalam skala
r = skor terendah ideal dalam skala 
jk = jumlah kelas interval.6

Sehingga interval kriteria tersebut dapat ditentukan  dengan cara sebagai berikut :

a. Skor Tertinggi : 5 X 20  = 100

b. Skor Terendah : 1 X 20 = 20

c. Rentang Interval : 100 - 20= 80

d. Jarak Interval : 80 : 4    = 20

Berdasarkan keterangan tersebut maka kriteria pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut :

                                                          
6 Eko Putro Widyoko, Op. Cit. h.144

Ji= (t-r)/Jk
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Tabel 4
Kriteria Pengambilan Keputusan Karir

Interval Kriteria
80-100 Sangat tinggi
60-80 Tinggi
40-60 Rendah
  20-40 Sangat rendah

F. Intrumen Pegumpulan Data

Berdasarkan metode pengumpulan data maka instrumen penelitian yang cocok pada 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan daftar pernyataan atau pertanyaan wawancara, 

mengunakan arsip-arsip dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian , dan angket 

skala pengambilan keputusan karir. 

Tabel. 5
Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Penelitian

NO VARIABEL INDIKATOR DESKRIPTOR ITEM KET
1 Pengambilan 

keputusan 
karir

Eksplorasi Seseorang 
melakukan 
penjelajahan 
terhadap 
kemngkinan 
alternative 
keputusan yang 
akan di ambil

1. Saya mencari 
infomasi 
mengenai 
pilihan-pilihan 
karir.

2. Saya 
mempelajari 
secara 
mendalam  
mengenai 
pilihan-
pilahan karir 
saya.

3. Saya mencari 
informasi 

+

+
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untuk 
melakukan 
tahapan –
tahapan 
pilihan karir 
saya.

4. Saya memilih 
karir  
berdasarkan 
jenis karir 
yang saya 
minati

5. Saya masih 
ragu –ragu 
dalam 
merencanakan 
masa depan

+

+

-

Kristalisasi Pemikiran dan 
perasaan 
seseorang 
mengenai 
keputusan karir 
sudah mulai 
teratur dan 
terpadu. 
Keyakinan 
pemilihan karir 
semakin 
menguat

6. Saya dapat 
informasi 
karir dari 
pilihan-pilhan 
karir yang 
saya ketahui 

7. Saya yakin 
terhadap 
pilihan karir 
saya setelah 
adanya 
informasi 
karir.

8. Rasa ragu 
berkurang  
seiring dengan 
pemikiran 

-

-

-
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tentang 
pilihan karir 
saya.

9. Saya menjadi 
bingung 
karena terlalu 
banyak pilihan 
karir. 

10. Saya ragu 
terhadap 
pilihan karir 
saya karena 
pilihan karir 
teman-teman 
saya.

  

-

+

Pemilihan Seseorang 
melakukan 
pilihan karirnya 
sebagai 
pengembangan 
dari tahap 
kristalisasi

11. Saya merasa 
optimis 
dengan 
pilihan karir 
saya.

12. Saya yakin 
dengan 
keputusan 
karir saya 
karena sesuai 
dengan skill 
saya.

13. Saya 
menjalankan 
pilihan karir 
sesuai 
dengan 
tahapan-
tahapan.

14. Menurut 
saya pilihan 
karir saya 
memiliki 
prospek yang 

-

+

+

+
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bagus di 
masa yang 
akan datang.

15. Saya belum 
mengambil 
keputusan 
karir 

-

Klarifikasi Seseorang 
melakukan 
klarifkasi 
kembali 
terhadap 
pemilihan 
karirnya agar 
lebih yakin 
dengan 
pilihannya

16. Saya 
membanding-
bandingkan 
piliha karir 
untuk 
mendapatkan 
keputusan 
yang lebih 
tepat.

17. Saya 
merasa sangat 
yakin dengan 
pilihan karir 
saya telah 
mendapatkan 
saran , dan 
melakukan 
evaluasi 
terhadap 
pilihan karir 
saya

18. Saya tidak 
perlu melihat 
pilihan karir  
teman-teman 
karena hanya 
akan membuat 
bingung.

19. Saya merasa 
pilihan karir 
saya paling 
benar 
dibandingkan 

+

+

+

-
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dengan 
pilihan karir 
orang lain

20. Berfikir 
kembali 
mengenai 
pilihan karir 
hanya akan 
membuat 
ragu-ragu

+

G. Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum angket tersebut digunakan maka peneliti menguji kevalidan dan reliabel 

angket tersebut, untuk mengetahui kelayakan angket untuk digunakan dalam penelitian, 

berikut ini langkah-langkah dalam pengujian :

1. uji validitas intrumen

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.7 Suatu instrumen yang 

dikatakan valid menunjukan bahwa alat ukur tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang akan diukur. Setiap butir dalam setiap instrumen itu valid atau 

tidak, dapat dilihat dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor 

total. Bila harga korelasi dibawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut tidak valid, dan harus diperbaiki atau dibuang.8 Pengujian 

                                                          
7 Sugiono, Op,Cit, 2009, h. 267.
8 Ibid, h.126.
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validasi angket dalam peneltian ini menggunakan bantuan program SPSS for 

Windows reliase 16. 

2. uji reliabilitas intrumen 

Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. 

Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang

sama menghasilkan data yang sama.9 Pengujian ini akan menggunakan bantuan 

SPSS for windows reliase 16. Katagori Koefisien Reliabilitas menurut Guilford 

adalah sebagai berikut.

Menurut Azwar, ukuran alpha dapat di interprestasikan sebagai berikut :

a. nilai alpha cronbach 0,00 s/d 0,20 berarti kurang reliabel
b. nilai alpha cronbach 0,21 s/d 0,40 berarti hampir reliabel
c. nilai alpha cronbach 0,41 s/d 0,60 berarti cukup reliabel
d. nilai alpha cronbach 0,61 s/d 0,80 berati reliabel
e. nilai alpha cronbach 0,81 s/d 1,00 berarti sangat reliabel.10

H. Teknik Dan Pengolahan Analisis Data 

Dalam penelitina kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden  atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisi data adalah 

mengelompokan data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data setiap 

                                                          
9 Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif Korelasional, eksperimen, Ex 

Post Facto, Etnografi, Grounded Theory, Action Research (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 147
10 Azwar, S, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, h. 62
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variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.11

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji-T atau t-test sampel 

berpasangan (paired samples T-test) dengan menggunakan program bantuan SPSS 

(Spaticial product and service solution)  versi 16.

                                                          
`
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dengan judul  “efektifitas konseling behavior dengan teknik 

self-management untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karir 

peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar Lampung”. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan November –Desember tahun 2017. 

Sebelum hasil  penelitian diperoleh, peneliti menyebar instrumen penelitian 

kepada peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh gambaran karir peserta didik, 

kemudian diberi perlakuan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 259 orang dan 

sampel nya 20 peserta didik  kelas IX. Peneliti dalam menangani permasalahan yang 

terjadi menggunakan layanan bimbingan konseling kelompok dengan teknik self-

management.

1. Gambaran Umum Konseling Behavioral Teknik Self-Mangement

Pelaksanaa penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

pengambilan keputusan karir peserta didik di SMP Negeri 3 Bandar Lampung. 

Setelah sebelumnya peneliti meminta izin kepada pelaksanaan konseling behavioral

teknik self-management. Kemudian setelah peneliti melakukan wawancara dengan 

Ibu Endang Cahaya N, S.Pd mengenai masalah pengambian keputusan karir peserta 

didik kelas IX  diperoleh keterangan bahwa ada peserta didik yang teridentifikasi 
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mengalami pengambilan keputusan yang rendah. Kemudian peneliti membuat 

kesepakatan untuk melakukan kegiatan konseling dan menetapkan hari dan waktu 

pelaksanaan kegiatan konseling. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Konseling Behavioral Dalam Pengambilan 

Keputusan Karir

Data yang diperoleh untuk mengetahui hasil pretest dan posttest diperoleh 

dari observasi dan angket yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengambilan 

keputusan karir. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 1 November  2017 sampai 

dengan 4 Desember 2017. Berikut ini jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian di SMP 

Negeri 3 Bandar Lampung.
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Tabel 1
Jadwal pelaksanaan konseling behavioral teknik self-management

No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 
1 Jum’at, 3 November 

2017

09:00 Wib meminta izin guru BK dan kepala sekolah 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung untuk 

melaksanakan penelitian serta mendiskusikan 

pelaksanaan penelitian  dengan peserta didik

2 Senin, 6 November 

2017

08:00 Wib Menyebar Angket Pretest

3 Selasa, 7 November 

2017

10:15 Wib Melakukan tahapan monitor diri atau 

observasi diri

4 Senin, 13 November 

2017

08:00 Wib Melakukan tahap evaluasi diri

5 Selasa,14 November 

2017

12:30 Wib Melakukan tahap pemberian penguatan

6 Selasa, 21 November 

2017

10:15 Wib Melakukan tahap evaluasi dan meminta 

peserta didik menyimpulkan manfaat 

penelitian

7 Senin, 27 November 

217

09:30 Wib Menyebar posttest

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan konseling behavioral teknik self-

management dilakukan sebanyak 7 kali pertemuan. Hasil konseling behavioral teknik 

self-management dievaluasi dengan melakukan posttest. Posttest dilakukan sesudah 

eksperimen/perlakuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pengambilan keputusan 

karir peserta didik. Tahap-tahap pelaksanaan konseling  behavioral dengan teknik 

self-management dalam pengambilan keputusan karir peserta didik adalah sebagai 

berikut: 
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1) Tahap pertama

Pretest diberikan kepada peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar 

Lampung yaitu 20 peserta didik, Pada tahap ini merupakan tahap pengenalan dan 

upaya dalam menumbuhkan sikap kebersamaan serta saling menerima dalam 

kelompok, memperkenalkan tujuan atau garis besar sesi konseling pada konseli dan 

mengidentifikasi kondisi awal konseli sebelum menerima perlakuan berupa 

bimbingan karir teknik self-management terhadap perkembangan karir.

Kemudian menjelaskan secara singkat mengenai tujuan dalam kegiatan 

bimbingan dan petunjuk pengisian instrumen perkembangan karir, mayoritas peserta 

didik memahami dan memberikan informasi perkembangan karir yang dilakukannya. 

Hasil dari Pretest kemudian dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tingkat 

perkembangan karir. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan 

karir yang terjadi pada peserta didik.untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan 

tujuan penelitian yaitu peserta didik yang memiliki karateristik perkembangan karir 

antara sangat rendah dan rendah.

Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan pretest dapat dikatakan cukup 

lancar ditunujukan dengan peserta didik yang memberikan informasi perkembangan 

karir dalam seluruh item instrumen dapat terisi sesuai dengan petunjuk 

pengisian.Kegiatan diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

2) Tahap Kedua

Pada tahap ini peneliti menjelaskan kegiatan bimbingan yang akan 

dilakukan. Tujuan dari tahap ini untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat 
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mengidentifikasi perkembangan karir yang terjadi pada dirinya. Berdasarkan hasil 

pengamatan pada tahap ini berjalan dengan baik. Namun setelah peneliti memberi 

penjelesan dan menunjukkan penerimaan yang hangat berupa permainan serta 

motivasi, peserta didik lebih paham menegnai tujuan dilaksanakan. Setelah 

melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal rata-rata peserta didik menganggap 

kegiatan ini bermanfaat untuk mereka.

Dengan menjelaskan kepada peserta didik tentang aturan selama mengikuti 

tahap bimbingan dan mendorong peserta didik untuk mantap dalam mengikuti 

seluruh kegiatan bimbingan, peserta didik mulai terdorong untuk antusias dalam 

melakukan bimbingan berikutnya. Hal ini diketahui sebagian besar peserta didik 

menjalani kegiatan ini dengan semangat karena kegiatan konseling tersebut menjadi 

seru dan menyenangkan. Tahap diakhiri dengan pemberian komitmen peserta didik 

terhadap bimbingan selanjutnya. Peserta didik tidak keberatan untuk menyepakati  hal 

tersebut.

3) Tahap ketiga sampai kelima

Tahap ini merupakan tahap inti kegiatan bimbingan klasikal. Dalam tahap ini 

peneliti dan para anggota kelompok membahas topik yang sudah ditentukan, yaitu 

pada pertemuan pertama membahas tentang sekolah lanjutan mereka, kemudian yang 

kedua membahas tentang tanggung jawab dengan belajar, selanjutnya petemuan 

ketiga membahas tentang cita-cita, dan pertemuan terakhir memutar video mengenai 

karir. 
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Adapaun deskripsi gambaran disetiap pertemuan dalam tahap layanan 

bimbingan klasikal, mengutamakan membahas aspek yang dapat meningkatkan 

perkembangan karir peserta didik, diantaranya: 

a. Menentukan sekolah lanjutan

Langkah ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masalah 

perkembangan karir dari masing-masing peserta didik (RPL terlampir). Beberapa 

peserta didik awalnya enggan dalam berinteraksi secara terbuka dengan teman-

temannya, namun dengan adanya pengarahan yang diberikan pembimbing peserta 

didik menjadi lebih terbuka menyatakan hal yang ingin diungkapkan mengenai topik 

yang diberikan. Setelah suasana yang lebih kondusif berhasil diciptakan, masing-

masing peserta didik diminta untuk mengungkapkan mengenai pentingnya karir 

dalam kehidupan sehari-hari.

Guna tercapainya tujuan dari langkah ini peneliti meminta masing-masing 

anggota kelompok untuk mengidentifikasi masalah pentingnya karir.  Dengan 

identifikasi ini, peserta didik dengan sendirinya mengerti apa yang harus dilakukan..

b. Tanggung jawab dengan belajar

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masalah dalam 

keseharian dalam proses belajar mereka (RPL terlampir). Sebelum membahas topik 

yang telah ditentukan peserta didik peneliti melakukan game terlebih dahulu agar 

suasana lebih hidup dan terbuka, setelah itu barulah peserta didik diminta secara suka 

rela untuk mengobservasi tentang dirinya sendiri mengenai proses belajarnya di 
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sekolah. Berdasarkan hal tersebut diketahui peserta didik kurang bertanggung jawab 

dengan dengan waktu yang ada. Banyak dari peserta didik masih menghabiskan 

waktunya dengan handphone mereka. 

c. Cita-cita

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik 

bahwa cita-cita harus di tekuni agar ketika menjalankan sesuatu bisa dengan senang 

hati karena sesuai dengan hati nurani. (RPL terlampir). 

4) Tahap Keenam

Setelah bimbingan klasikal diakhiri peserta didik diajak untuk mengisi 

instrument perkembangan karir sebagai bentuk Post test. Pelaksanaan post test pada 

kelas IX G SMP Negeri 3 Bandar Lampung dapat dikatakan lancar dengan rata-rata 

peserta didik mampu memberikan informasi tentang perkembangan karir setelah 

pemberian bimbingan karir dengan teknik self-management dengan seluruh item 

instrument dapat terisi sesuai dengan petunjuk pengisian serta kegiatan ini selesai 

pada waktu yang telah ditentukan.
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3. Deskripsi Data Pretest

Peneliti memberikan angket/kuisioner indikator pengambilan keputusan 

karir kepada 20 peserta didik sebagai pretest untuk melihat skor awal tingkat 

pengambilan keputusan karir. Pretest merupakan awal kegiatan yang dilakukan 

peneliti untuk mengetahui kondisi awal peserta didik sebelum diberikan konseling

behavioral dengan teknik self-management. Pretest dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui gambaran kondisi awal pengambilan keputusan peserta didik di SMP 

Negeri 3 Bandar Lampung. Berikut dijelaskan hasil pretest gambaran kondisi awal 

pengambilan keputusan karir peserta didik:

Tabel 2
Hasil pretest pengambilan keputusan karir peserta didik

No Rentang Skor Jumlah Kategori Presentase

1 40-46 7 Rendah 35 %

2 47-53 8 Rendah 40%

3 54-60 5 Rendah 25%
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Tabel 3

Nilai Nilai Tengah Frekuensi Frekuensi 

komulatif

F1X1 Tepi Kelas

40-46 43,5 7 7 304,5 39,5-45,5

47-53 50,5 5 12 252,5 45,5-49,5

54-60 53,5 4 16 214 50,5-55,5

Total 20 771

Mean = 

Median = 

Modus= 

Gambar 1
Hasil Pretest Peserta Didik
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Berdasarkan tabel 2 tersebut sebelum diberikan perlakuan konseling 

behavioral dengan teknik self-management pada peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 

Bandar Lampung, diperoleh data dengan kriteria rendah yang sesuai dengan katagori 

tingkatan skala pengambilan keputusan karir yang baik. Maka dari itu peneliti 

memberikan treatment dengan menggunakan konseling behavioral dengan teknik 

self-management untuk mengatasi pengambilan keputusan yang tepat pada peserta 

didik. 

4. Deskripsi Data Posttest

Setelah memberikan perlakuan (treatmen) layanan konseling kelompok, 

maka peneliti mengukur kembali pengambilan keputusan karir peserta didik kelas IX 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung, adapun hasil posttest pengambilan keputusan karir 

peserta didik sebagai berikut: 
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Tabel 3
Hasil posttest pengambilan keputusan karir peserta didik

Nilai Nilai

Tengah

Frekuen

si

Frekuensi 

komulatif

F1X1 Tepi Kelas Presentase Katagori

70-76 73,5 2 2 147 69,5-76,5 10% Tinggi

77-83
79,5 12 14 954 76,5-83,5 60% Sangat 

Tinggi

84-90
86,5 6 20 519 83,5-90,5 30% Sangat 

Tinggi

Total 20 1620

Mean = 

Median = 

Modus = 
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Gambar 2
Hasil Posttest Peserta didik

Berdasarkan tabel 3 tersebut setelah diberikan perlakuan konseling behavioral 

dengan teknik self-management pada peserta didik kelas IX SMP Negeri 3 Bandar 

Lampung, sehingga menghasilkan perubahan hasil peningkatan pengambilan 

keputusan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling behavioral dengan 

teknik self-management dapat mengatasi pengambilan keputusan peserta didik, 

peserta didik sedah mengalami perubahan yang lebih baik dari sebemlum diberkan 

perlakuan konseling behavioral dengan teknik self-management.

5. Hasil Uji t Konseling Behavioral Dalam Pengambilan Keputusan Karir

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

1) Ho= konseling behavioral dengan teknik self-management tidak dapat 

meningkatkan pengambilan keputusan karir peserta didik kelas IX SMP 

Negeri 3 Bandar Lampung tahun Pelajaran 2017/2018. 
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2) Ha= konseling behavioral dengan teknik self-management dapat 

meningkatkan pengambilan keputusan karir peserta didik kelas IX SMP 

Negeri 3 Bandar Lampung tahun Pelajaran 2017/2018. 

Dari hasil pretest dan posttest diperoleh dari observasi dengan jawaban 

angket yang diberikan ke peserta didik kelas IX sebelum dan sesudah konseling. 

Berikut data yang diperoleh: 

Tabel 4
Hasil Pretest dan Posttest

No
Nama

Pretest Posttest
Gain (d)

(inisial) Posttest-pretest

1 VY 52 82 30

2 IM 40 80 40

3 NQ 43 81 38

4 LD 54 78 24

5 FA 57 72 15

6 AO 50 90 40

7 AON 43 83 40

8 ARY 45 86 41

9 RA 59 79 20

10 MG 53 77 24

11 FF 52 85 33

12 DS 46 82 36

13 AS 59 85 26

14 VK 48 82 34

15 RA 56 89 33

16 MHD 50 75 25

17 SD 45 80 35

18 GM 58 78 20
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40 43 54 57 50 43 45
59 53 52 46

59
48 56 50 45

58
45 44

82 80 81 78 72
90 83 86 79 77 85 82 85 82 89

75 80 78
89

78

Pretest

Posttest

19 MBR 45 89 44

20 AS 44 78 34
N=20 ∑=999

X1=999/20
=49,95

∑=1631
X1=1631/20
=81,55

∑d=632
Md=∑/N
632/20=31,6

Berdasarkan tabel 4 tersebut diketahui bahwa skor pretest 49,95% dan posttest 

81,55%. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya peningkatan sebesar 31,6%. Hal ini 

menunjukan bahwa konseling behavioral dengan teknik self-management dapat 

mengatasi masalah pengambilan keputusan karir peserta didik kelas IX di SMP 

Negeri 3 Bandar Lampung tahun 2017/2018.

Gambar 3 Grafik Hasil
Pretest(batang biru) Posttest(batang merah)

Layanan Konseling Kelompok Teknik Self-Managment
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6. Persyaratan Melakukan Uji-t Paired Sample T-Test

Uji Paired Sample t-test adalah uji perbedaan rata-rata dua sample 

berpasangan atau uji Paired Sample t-test digunakan untuk menguji ada tidaknya 

perbedaan untuk dua sampel bebas (Independen) yang berpasangan. Adapun yang 

dimaksud dengan berpasangan adalah data pada sample kedua merupakan perubahan 

/ perbedaan dari data sample pertama atau dengan kata lain sebuah sample dan subjek 

sama mengalami dua perlakuan. 

Analisis dalam uji Paired Sample t-test melibatkan dua pengukuran pada 

subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu, apabila suatu 

perlakuan tidak memberi pengaruh maka perbedaan rata-rata adalah NOL. 

Melakukan uji t Paired Sample t-test diperlukan data berskala interval atau rasio yang 

dalam SPSS disebut dengan Scale dan pengujian teradap sample tersebut dilakukan 2 

kali (sebelum,sesudah perlakuan) dalam kurun waktu yang berbeda.

Adapun dasar penggunaan uji-t Paired Sample t-test ialah 

observasi/penelitian untuk masing-masing data, perbedaan rata-rata harus 

berdistribusi normal.Seperti halnya uji statistic parametik lainnya, uji Paired Sample

t-test menggunakan persyaratan data yang digunakan harus berdistribusi normal. Uji 

normalitas bisa dilakukan dengan melihat nilai Score atau Skewness, Kolmogorov 

Smirnov dan lain sebagainya.
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Untuk penelitian kali ini peneliti melakukan uji normalitas dengan melihat 

nilai Shapiro-Wilk dikarenakan jumlah subjek kurang dari 50. Dasar pengambilan 

keputusan adalah berdasarkan probabilitas > 0,051. Jika didapatkan hasil dari uji 

normalitas di atas probabilitas atau P> 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa sample 

berdistribusi Normal. Berikut peneliti paparkan hasil uji normalitas dengan melihat 

nilai Shapiro-Wilk :

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Pretest .157 19 .175* .938 19 .508

Posttest .175 19 .175* .873 19 .212

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Dari tabel 11 diatas diketahui bahwa nilai sig Shapiro-Wilk adalah lebih besar 

dari nilai probabilitas 0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa sample pada penelitian 

ini berdistribusi normal. 

                                                     
1Novalia, Olah Data Penelitian Pendidikan. Anugrah utama raharja, 2013 h. 61
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1. Uji Efektivitas Konseling Behavioral Dengan Teknik Self-Management

Dalam Pengambilan Keputusan Karir Kelas IX G SMP Negeri 3 Bandar 

Lampung

Efektivitas konseling behavioral dengan teknik Self-Management dalam 

pengambilan keputusan karir sebelum dan sesudah pelaksanaan konseling. Sebelum 

dilakukan perbandingan score terlebih dahulu dilakukan uji t untuk mengetahui 

efektivitas konseling behavioral dengan teknik self-management dalam pengambilan 

keputusan karir.

Untuk mengetahui apakah Konseling behavioral dengan teknik self-

management berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karir sebelum diberikan 

layanan konseling dan setelah diberikan layanan konseling dilakukan dengan 

menggunakan rumus analisis data t-test, dengan nilai distribusi yang ditentukan yaitu 

derajat kebebasan (df) N-1=6-1=5 dengan taraf signifikan (α) 0,5. 

Berdasarkan hasil uji t Paired Samples t-test, Konseling behavioral dengan 

teknik self-management dalam pengambilan keputusan karir peserta didik dilakukan 

dengan menggunakan SPSS for windows reliase 16, di dapat hasil sebagai berikut :
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Tabel 6
Hasil Uji t Paired Samples T-Test

Paired Samples Test

Paired Differences

t Df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std. 

Deviatio

n

Std. 

Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 1 pretest -

posttest
-3.160 8.20398 1.83447 -35.43958 -27.76042 10.226 19 .000

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa t adalah 10.226 mean 3.160, kemudian 

thitung dibandingkan dengan ttabel dengan ketentuan thitung > ttabel (10.226 > 2.1009), 

dengan demikian pengambilan keputusan karir kelas IX SMP Negeri 3 Bandar 

Lampung mengalami perubahan setelah diberikan konseling behavioral dengan 

teknik Self-Management. Dan sig 0,00 < α= 0.05 Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Konseling Behavioral dengan teknik Self-Managemnt berpengaruh secara signifikan 

dalam meningkatkan pengambilan keputusan karir peserta didik kelas IX SMP Negeri 

3 Bandar Lampung. Berikut peneliti tampilkan grafik Paired Samples T-Test.

Dari hasil uji t, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan 

pengambilan keputusan karir setelah diberikan layanan konseling behavioral dengan 

teknik self-management. Peserta didik yang pada awalnya memiliki skor rendah, 

setelah diberikan layanan konseling mengalami peningkatan skor.
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B. Pembahasan

1. Gambaran umum Pengambilan keputusan karir Pesrta didik kelas IX 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung

Perkembangan karir adalah proses yang mengarah kepada suatu keputusan, 

setiap peserta didik melewati berbagai tahap menuju kematangan karir dan 

pengambilan keputusan. Peserta didik harus menyelesaikan tugas tertentu disetiap 

tahapan dan sifat/watak serta nilai pribadi yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan karir. peserta didik yang memiliki perkembangan karir akan mengetahui 

dan menyadari kemampuan yang ada dalam dirinya baik dari aspek minat, kapasitas, 

nilai dan transisi. Sedangkan bagi peserta didik yang kurang memiliki perkembangan 

karir akan menghambat penyelesaian tugas perkembangan pada periode selanjutnya.

Penelitian tentang pengambilan keputusan karir ini diperuntukan untuk 

peserta didik SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang secara psikologis mereka belum 

mengenal dirinya dengan baik. Peserta didik ini masih dalam masa katagori remaja 

awal yang secara garis besar memerlukan bantuan-bantuan untuk dapat mengenali 

dirinya sendiri sebagai awal untuk pemilihan karir mereka, walaupun tidak semua 

peserta didik seperti itu. 

Pengambilan keputusan karir terbagi dalam empat proses, yaitu eksplorasi, 

kristalisasi, pemilihan karir, dan klarifikasi. Dijelaskan sebagai berikut:

1) Eksplorasi adalah kemampuan untuk menjelajahi kemungkinan alternatif 

keputusan yang aan diambil. Proses eksplorasi ini bertujuan unutk memilah 

dan memilih keputusan apa yang akan dibuat nanti. Segala kemungkinan 
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mengiringi pengambilan keputusan dicoba untuk dicari, sehingga 

kemungkinan terjadi ketidakpuasan dalam pengambilan keputusan ini bisa 

diminimalisirkan. Selain itu, proses eksplorasi juga bertujuan untuk 

mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam menjalani hasil 

keputusan yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimilikinya 

peserta didik berbeda-beda, jiak peserta didik dapat memperhitungkan hal ini  

sebelum mengambil keputusan, maka peserta didik dapat menjalani keputusan 

yang diambilnya nanti tanpa ada keraguan dan beban yang menyertainya. 

2) Selanjutnya adalah proses kristalisasi, peserta didik mulai menemukan 

difinisi karir yang menjadi alternatif pilihan peserta didik. Dalam proses ini, 

peserta didik juga mulai memiliki keyakinan untuk menentukan suatu 

keputusan. Dari proses ini diharapkan peserta didik dapat mengambil 

keputusan dengan tepat mengenai keputusan pemilihan karir mereka nantinya. 

Proses kristalisasi yang dilakukan peserta didik juga tidak lepas dari peran 

konseling behavioral dengan teknik self-management. Walaupun peserta didik 

mendapatkan bantuan untuk mendeskripsikan karirnya, peserta didik tetap 

memiliki keputusan yang mutlak tanpa mendapatkan pengaruh dari luar, 

sehingga dalam proses ini peserta didik mulai meiliki keyakinan terhadap 

keputusan pemilihan karir yang menjadi pilihanya. 

3) Setelah proses kristalisai selesai, selanjutnya adalah proses pemilihan. 

Dalam proses pemilihan ini peserta didik dihadapkan pada masalah-masalah 

individu yang berorientasi pada tujuan yang relevan. Dalam proses ini peserta 
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didik mulai berfikir tentang tujuan pemilihan karir. Proses pemilihan yang 

dilakukan peseta didik disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik 

sendiri, peserta didik tidak akan mengambil keputusan karir di atas 

kemampuan peseta didik tersebut. 

4) Proses terakhir adalah klarifikasi. Ketika peserta didik telah melakukan 

eksplorasi, kristalisasi dan pemilihan, maka peserta didik dihadapkan dengan 

kenyataan dan fakta dilapangan. Ketika peserta didik telah melakukan 

keputusan tidak semua dapat menjalani dengan lancar tanpa  ada hambatan 

yang menyertainya. Pada saat peserta didik dihadapkan dengan masalah 

kenyataan dilapangan, tidak sedikit peserta didik yang merasa kebingungan 

dan kembali dalam keraguannya untuk melanjutkan keputusan yang telah

peserta didik buat. Proses kristalisasi ini diperlukan saat peserta didik berada 

dalam kondisi kebingungan dan keraguan. Ketika peserta didik mulai 

kebingungan, peserta didik harus melakukan proses klarifikasi dengan cara 

mengkaji ulang dari proses kristalisasi hingga proses pemilihan. 

Pengulangan proses ini bertujuan untuk menyakinkan kembali keputusan yang 

telah peserta didik ambil. Dalam proses pengulangan ini, peserta didik diharapkan 

unutk melakukan konseling dengan guru. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

tidak mengambil keputusan berdasarkan orang lain. Tetapi keputusan itu dibuat oleh 

peserta didik yang bersangkutan itu sendiri. 

Keputusan pemilihan karir yang dilakukan oleh peserta didik yaitu 

menyesuaikan dengan minat mereka masing-masing. Minat merupakan salah satu 
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pendukung tercapainya cita-cita atau keinginan yang angan-angan setiap orang. 

Pemilihan karir yang didasari dengan minat memiliki hasil yang lebih baik daripada 

pemilihan karir yang tidak berdasarkan minat, mereka akan berusaha untuk 

mendapatkan apa yang diinginkan, mereka juga termotivasi untuk menjadi yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peserta didik sudah yakin dengan 

pilihan yang mereka ambil. Keyakinan yang dimiliki mereka ini juga tidak lepas dari 

bimbingan yang diberikan orang-orang disekitar mereka. Salah satunya adalah peran 

bimbingan kariri yang telah diberikan oleh guru Bimbingan Konseling. Suatu 

keputusan jika diambil berdasarkan keyakinan yang peserta didik miliki akan 

memberikan stimulus yang positif bagi peserta didik itu sendiri. Jika mereka telah 

yakin dengan apa yang menjadi keputusan mereka, maka mereka tidak akan memiliki 

keraguan untuk melangkah kedepanya. 
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BAB  V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian membuktikan bahwa konseling 

behavioral dengan teknik self-management efektif dalam pengambilan keputusan 

karir peserta  didik kelas IX di SMP Negeri 3 Bandar Lampung dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan rata-rata skor bahwa efektifitas 

konseling behavioral dengan teknik self-management efektif terhadap pengambilan 

keputusan karir. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan sebelum diberikan 

konseling behavioral dengan teknik self-management adalah 49,95 setelah diberikan 

treatment terjadi peningkatan dalam pengambilan keputusan karir menjadi 81,55. Hal 

ini menunjukan bahwa adanya peningkatan dalam pengambilan keputusan karir 

peserta didik setalah dilakukan bimbingan kelompok dengan teknik self-management

meningkat 31,6. Jadi, hasil perhitungan pretest dan posttest menunjukan terdapat 

perbedaan posiitf mengenai pengambilan keputusan karir peserta didik. Hal ini dapat 

dilihat dari perbedaan dan perbandingan anatara hasil pretest dan posttest yang 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan SPSS for windows realise 16. 
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Secara keseluruhan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa bimbingan 

karir dengan teknik self-management berpengaruh terhadap perkembangan karir

peserta didik, dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan saran-saran kepada

beberapa pihak yaitu :

1. Peserta didik perlu menindak lanjuti dan meningkatkan perkembangan karir

sehingga dapat mencapai tujuan belajar dan prestasi belajar yang lebih baik.

2. Guru bimbingan dan konseling agar dapat melaksanakan bimbingan karir

dengan menggunakan teknik self-management agar dapat membantu 

meningkatkan perkembangan karir peserta didik.

3. Kepala sekolah agar dapat merumuskan kebijakan dalam memberikan dua jam 

pelajaran efektif masuk kelas untuk layanan bimbingan dan konseling sesuai 

dengan model pembelajaran bermutu.

4. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai 

perkembangan karir hendaknya dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti 

orang tua maupun guru wali kelas dan mata pelajaran, serta sebelum diadakan

bimbingan karir diharapkan dapat memberikan layanan konseling individu

untuk mengetahui masalah-masalah terkait perkembangan karir peserta didik 

secara mendalam.



PEDOMAN OBSERVASI

A. Umum 

1. Letak Geografis SMP Negeri 3 Bandar Lampung

2. Situasi dan Kondisi SMP Negeri 3 Bandar Lampung

3. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Bandar Lampung

4. Situasi dan Kondisi Peserta Didik SMP Negeri 3 Bandar Lampung

B. Proses Penanganan Perkembangan Karir

1. Bagaimana penanganan perkembangan karir peserta didik dalam proses 

pembelajaran

2. Sikap guru terhadap kesempatan yang diberikan pada guru BK dalam proses 

pembelajaran

3. Bentuk kolaborasi apa saja yang dilakukan antara gutu BK, guru mata 

pelajaran dan wali kelas

4. Bagaimana perkembangan karir peserta didik dalam belajar

C. Peserta Didik

1. Bagaimana perkembangan karir peserta didik di dalam kelas

2. Adakah masalah perkembangan karir yang dialami peserta didik di 

lingkungan belajar



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth :Responden

Di Tempat

DenganHormat,

Saya mahasiswa S1 Program Studi BimbinganKonseling UIN RadenIntan Lampung 

Nama : Tri Mulyanto

NPM : 1311080181

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang ”Efektifitas Konseling 

Behavioral Dengan Teknik Self-Management Terhadap Pengambilan Keputusan  Karir Peserta

Didik Di SMP Negeri 3 Bandar Lampung”.

Adapun segala informasi yang berikan akan dijamin kerahasiaannya dan saya

bertanggung jawab apabila informasi yang diberikan merugikan responden, maka dari

itu tidak perlumen cantumkan nama atau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini

dimoho nuntuk menandatangani kolom yang telah disediakan. Atas kesediaan dan kerjasamanya

saya ucapkan terimakasih.

Responden Peneliti

( ) Tri Mulyanto



PEDOMAN WAWANCARA

A. Guru Bimbingan Dan Konseling

1. Bagaimana program yang ada di SMP Negeri 3 Bandar Lampung?

2. Apakah permasalahan peserta didik yang sering terjadi di SMP 3 Bandar 

Lampung?

3. Apa yang menjadi kendala dalam menyelenggarakan bimbingan dan 

konseling di SMP Negeri 3 Bandar Lampung?

4. Apakah ada mata pelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

karir? 

B. Peserta Didik

1. Apakah kalian sudah mengetahui kemampuan yang ada pada diri kalian?

2. Apakah kendala yang kalian alami dalam mengembangkan karir kalian?

3. Apakah guru bimbingan konseling pernah memberikan bimbingan karir 

dengan teknik self-management?

4. Apakah hal yang sudah kalian lakukan untuk mengembangkan karir kalian?



RELIABILITY
  /VARIABLES=butir_1 butir_2 butir_3 butir_4 butir_5 butir_6 butir_7
butir_8 butir_9 butir_10 butir_11 butir_12 butir_13 butir_14 bu
   tir_15 butir_16 butir_17 butir_18 butir_19 butir_20
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE

  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE COV CORR.

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 35 100.0

Excludeda 0 .0

Total 35 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.699 .714 20

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

butir_1 3.0000 1.02899 35

butir_2 3.3429 1.02736 35

butir_3 2.9429 1.16171 35

butir_4 3.0857 1.09468 35

butir_5 3.2000 1.13241 35

butir_6 2.4000 1.06274 35

butir_7 3.3143 1.20712 35

butir_8 2.5429 1.19663 35

butir_9 3.6857 .75815 35

butir_10 3.6286 .77024 35

butir_11 3.2857 .85994 35

butir_12 2.8286 1.07062 35

butir_13 3.3143 1.13167 35

butir_14 2.6857 .93215 35

butir_15 2.8000 1.23193 35

butir_16 2.9714 1.09774 35

butir_17 3.4286 .97877 35



butir_18 2.9429 1.05560 35

butir_19 3.2286 1.08697 35

butir_20 3.2000 .96406 35

Summary Item Statistics

Mean Minimum Maximum Range

Maximum / 

Minimum Variance N of Items

Item Means 3.091 2.400 3.686 1.286 1.536 .114 20

Item Variances 1.104 .575 1.518 .943 2.640 .071 20

Inter-Item Covariances .115 -.635 .738 1.373 -1.161 .038 20

Inter-Item Correlations .111 -.516 .623 1.139 -1.207 .033 20

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

butir_1 58.8286 60.440 .265 .642 .689

butir_2 58.4857 59.669 .316 .670 .684

butir_3 58.8857 60.339 .224 .395 .693

butir_4 58.7429 60.255 .252 .697 .690

butir_5 58.6286 62.005 .137 .757 .702

butir_6 59.4286 62.487 .126 .568 .702

butir_7 58.5143 61.669 .138 .567 .703

butir_8 59.2857 58.857 .297 .574 .685

butir_9 58.1429 58.244 .598 .805 .666

butir_10 58.2000 64.224 .074 .646 .703

butir_11 58.5429 60.726 .319 .603 .685

butir_12 59.0000 59.882 .284 .717 .687

butir_13 58.5143 58.375 .352 .484 .680

butir_14 59.1429 60.303 .315 .606 .684

butir_15 59.0286 60.734 .181 .522 .698

butir_16 58.8571 58.950 .331 .621 .682

butir_17 58.4000 58.776 .400 .711 .676

butir_18 58.8857 60.222 .268 .578 .688

butir_19 58.6000 62.776 .103 .707 .704

butir_20 58.6286 56.358 .584 .699 .660

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

61.8286 65.734 8.10768 20

,



RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN

BIMBINGAN KELOMPOK

Sekolah : SMP Negeri 3 Bandar Lampung

Kelas/semester : IX Ganjil

Tahun : 2017 / 2018

A. Bahasan / Topik Permasalahan : Menentukan sekolah  lanjutan

B. Bidang Bimbingan : Bimbingan Karir

C. Jenis Layanan : Layanan Penempatan dan Penyaluran

D. Fungsi / Tujuan Bimbingan : Pemahaman dan Pencegahan

E. Tujuan Layanan : Siswa dapat menentukan jenis sekolah lanjutan

  yang sesuai dengan kondisi kemampuan sosial,

  ekonomi, dan akademis

F. Sasaran Layanan : Siswa kelas IX

Uraian Layanan dan Materi :

 Pembimbing memberikan uraian tentang jenis-jenis sekolah lanjutan ( SMU / 

SMK )

 Siswa memilih salah satu jenis sekolah lanjutan ( SMU / SMK )

G. Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Pemberian Tugas

H. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas

I. Waktu : 1 x 45 Menit

J. Semester : 1 / Satu

K. Penyelenggara Layanan : Guru Pembimbing

L. Sumber Materi : Buku Modul Bimbingan Konseling

  Sumber Internet www.google.com

M. Pihak-Pihak yang disertakan : Siswa Kelas VIII.E.F.G

N.Alat dan Perlengkapan : Laptop, LCD, Spidol

O. Rencana Penilaian : Penilaian proses

P. Rencana Tindak Lanjut : 



1. Memberikan layanan konseling individu terhadap siswa yang mengalami 

permasalahan sesuai dengan topik pembahasan. 

2. merencanakan layanan lanjutan dengan topik yang berbeda.

Konseli yang mengalami KES-T &membutuhkan bantuan, maka Konselor 

segera memberikan layanan sesuai jenis layanan Bimbingan dan Konseling.

Q. Catatan Khusus : -

Bandar Lampung, September 2017

Koordinator BK Penyelenggara Layanan

Endang Cahaya Ningrum, S.Pd Tri Mulyanto
NPM : 1311080181

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bandar Lampung

Dra.Hj.HARIA ETTY,SM.,M.M
NIP: 19620429 199302 2 001
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