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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Kerangka Teoritis 

1. Perencanaan Karir 

a. Pengertian Perencanaan Karir 

Menurut Kaswan (dalam Lijan Poltak Sinambela), karir adalah 

pekerjaan dari hasil pelatihan dan atau pendidikan yang ingin dilakukan 

oleh orang dalam waktu tertentu.
13

 

Menurut Walker (dalam Lijan Poltak Sinambela) mendefinisikan 

bahwa karir karir lebih penting daripada pekerjaan. Seseorang bisa 

meninggalkan pekerjaannya merasa prospek karirnya buruk. 

Menurutnya pengelolaan karir yang baik akan mengurangi tingkat 

frustasi pada individu. Greenhaus juga menjelaskan bahwa: 

a career is the pattern of work related experiences (e.g. job positions, 

job duties, decisions, subjective interpretation about work related 

events) and activities over the spen of the persons life.
14

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, 

dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa karir adalah sejumlah posisi 

kerja yang dijabat seseorang selama siklus kehidupan pekerjaan sejak 

dari posisi yang paling bawah hingga posisi yang paling atas. 

Karir merupakan suatu hal yang harus direncanakan sedini 

mungkin oleh individu yang akan menjalani kehidupannya, mulai dari 

memahami diri, lingkungan, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam 

                                                             
13

 Lijan Poltak Sinambela. Op. Cit. h. 250 
14

 Ibid. h. 250 



 

13 

dunia kerja yang akan dihadapinya. Proses perencanaan tidak terlepas 

dari proses pendidikan yang dijalani individu yaitu mengembangkan 

wawasan, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap 

seseorang. Perkembangan karir merupakan dasar dalam membuat 

perencanaan karir. Perencanaan karir tidak dapat dilepaskan dari 

perkembangan karir, hal ini dikarenakan perencanaan karir individu 

merupakan implementasi dari tahap perkembangan karir seseorang. 

Perencanaan karir adalah proses yang digunakan seseorang untuk 

memilih tujuan karir dan jalur karir dengan menyesuaikan antara 

kemampuan dan minat diri dengan kesempatan untuk mengisinya.  

Menurut Yani (dalam Lijan Poltak Sinambela)  perencanaan karir adalah 

proses di mana seseorang memilih career goals dan career path untuk 

mencapai tujuan tersebut.
15

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

karir merupakan salah satu komponen penting dalam  mempersiapkan 

diri untuk memperoleh karir yang cemerlang. Hal ini dapat dilakukan 

dengan  mencari informasi berkaitan dengan karir yang akan dituju, 

menggali potensi yang dimiliki. 

b. Teori Ginzberg tentang Karir 

E. Ginzberg, S. Ginzburg, S. Axelrad, dan J. Herma, mulai tahun 

1951 mengadakan penelitian dengan maksud mengembangkan suatu 

konsepsi tentang pilihan jabatan sebagai bagian dari suatu studi tentang 

dunia kerja. Kelompok ini memandang masalah pilihan jabatan dari 

sudut perkembangan orang muda. Dengan demikian, kelompok ini 

untuk pertama kali menciptakan teori yang menaruh perhatian pada 

perencanaan karir yang merupakan bagian dari perkembangan karir. 

Menurut pandangan kelompok ini, pilihan jabatan tidak hanya terjadi 
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sekali saja, melainkan mengalami suatu proses perkembangan yang 

meliputi jangka waktu 6-15 tahun. Proses perkembangan siswa 

dibedakan menjadi tiga fase, yaitu fase fantasi dari saat lahir sampai 11 

tahun, fase tentatif selama masa remaja dari umur 11-17 tahun, dan fase 

realistic selama masa remaja tengah dan dewasa muda dari umur 17-

kurang lebih 25 tahun.
16

Adapun karakteristik pada masing-masing fase 

adalah: 

1) Fase Fantasi: 

a) Anak mula-mula hanya bermain-main saja dan permainan ini 

dianggap tidak mempunyai kaitan dengan dunia kerja 

b) Pada akhir tahap ini permainan anak mulai menampakkan 

indikasi-indikasi bahwa dia kelak cenderung memilih aktivitas-

aktivitas tertentu yang mengarah ke berperan sebagai pemangku 

jabatan 

2) Fase Tentatif 

Anak mengalami masa transisi, dari yang sekedar bermain peran 

sampai menunjukkan kesadaran tentang tuntutan-tuntutan yang 

terkandung dalam suatu pekerjaan. Pada fase tentatif ini terbagi 

dalam beberapa subfase: 

a) Tahap minat (interest), di mana anak mengambil sikap terhadap 

apa yang disukainya 

b) Tahap Kemampuan (capacity), di mana anak mulai menyadari 

kemampuan-kemampuannya sehubungan dengan aspirasi-

aspirasi pekerjaan 

c) Tahap Nilai-nilai (values), di mana anak mulai mengahayati 

nilai-nilai kehidupan yang ingin dikejarnya 

d) Tahap transisi (transition), di mana anak mulai memadukan 

minat, kemampuan, nilai-nilainya sehingga memperoleh 

gambaran diri yang lebih bulat dan menyadari konsekuensi dari 

mengambil suatu ketentuan tentang jabatannya kelak 

3) Fase Realistik 

a) Eksplorasi (exploration), di mana orang muda 

mempertimbangkan dua atau tiga alternatif jabatan, tetapi belum 

mengambil keputusan 

b) Pemantapan (chrystallization), di mana orang muda mulai 

merasa lebih mantap kalau memangku jabatan tertentu 

c) Penentuan (specification), di mana orang muda mengambil 

keputusan tentang jabatan tertentu.
17

 

 

c. Tujuan Perencanaan Karir 

Tujuan perencanaan karir menurut Dillard antara lain adalah: 

1) Memperoleh kesadaran dan pemahaman diri (acquiring self 

awareness and understanding) 
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Penilaian kekuatan dan kelemahan siswa merupakan langkah penting 

dalam perencanaan karir. Salah satu penilaian memungkinkan siswa 

untuk lebih memahami diri sendiri yang berhubungan dengan tujuan 

dan rencana karir. Hasil penilaian ini memungkinkan siswa untuk 

realistis dalam mengevaluasi diri sendiri dan membantu atau 

menerapkan karir secara tepat 

2) Mencapai kepuasan pribadi (attaining personal satisfaction) 

Mencapai kepuasan karir secara pribadi adalah salah satu tujuan dari 

perencanaan karir. Siswa menghabiskan sebagian besar kehidupannya 

dengan bekerja, siswa harus memilih karir yang menghasilkan 

keuntungan tertinggi dalam kepuasan pribadi. Siswa mungkin lebih 

suka dalam kegiatan karir yang mirip dengan minat siswa atau yang 

memberikan perasaan emosional dan atau kesenangan fisik 

3) Mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan 

yang sesuai (preparing for adequate placement) 

Siswa yang akan mencari pekerjaan harus dirancang secara khusus. 

Selama perencanaan karir, siswa mungkin ingin menghindari daerah-

daerah yang memberikan peluang terbatas atau tidak sesuai dengan 

minatnya 

4) Efisiensi dan penggunaan waktu (efficiently using time and effort) 

Tujuan lain perencanaan karir adalah untuk memungkinkan siswa 

untuk secara sistematis memilih karir. Perencanaan sistematis akan 

membantu menghindari metode uji coba (trial and error) dan 

membantu menghabiskan lebih banyak waktu bekerja ke arah tujuan 

lain. Siswa dapat menggunakan waktu secara efisien untuk 

mempelajari diri sendiri dalam kaitannya dengan berbagai pilihan 

karir.
18

 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Karir 

Menurut Winkel ada dua faktor yang mempengaruhi perencanaan 

karir  seseorang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana 

keduanya saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap perencanaan 

karir seseorang. 

1) Faktor Internal 

Beberapa faktor internal yang membentuk keunikan 

kepribadian individu di antaranya sebagai berikut: 
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a) Nilai-nilai kehidupan (values), yaitu beberapa konsep ideal yang 

diterima seseorang di mana dan kapanpun juga. Nilai-nilai 

dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup. Nilai-nilai sangat 

berpengaruh dan membentuk gaya hidup seseorang (life style). 

b) Taraf intelegensi, yaitu taraf kemampuan siswa untuk mencapai 

prestasi-prestasi yang memiliki peranan untuk menetapkan dan 

mempertahankan suatu tujuan, untuk menilai keadaan diri secara 

kritis dan objektif. 

c) Bakat khusus, yaitu kemampuan yang menonjol yang dimiliki 

seseorang dalam suatu bidang kognitif, bidang keterampilan, dan 

bidang kesenian. Suatu bakat khusus akan menjadi bekal yang 

memungkinkan untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan 

tertentu. 

d) Minat, yaitu kecenderungan yang menetap pada diri seseorang 

untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa 

senang berkecimpung dalam berbagai kegiatan dalam bidang 

tertentu. 

e) Sifat-sifat kepribadian, sifat merupakan ciri kepribadian yang 

memiliki kecenderungan dan memberikan corak pada seseorang. 

f) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki tentang bidang 

pekerjaan dan tentang diri sendiri. 

g) Keadaan jasmani, yaitu ciri-ciri yang dimiliki seseorang seperti 

tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dalam bidang pekerjaan 
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tertentu mempersyaratkan keadaan jasmani berkaitan dengan ciri-

ciri fisik seseorang. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah sejumlah hal atau faktor yang berada di 

luar diri individu yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung 

dengan diri individu. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a) Status sosial ekonomi keluarga, beberapa hal yang 

melatarbelakangi status sosial ekonomi keluarga adalah tingkatan 

pendidikan orangtua, penghasilan, dan status pekerjaan orangtua. 

b) Prestasi akademik siswa, prestasi akademik diartikan sebagai suatu 

tingkat pencapaian tertentu dalam kerja akademik terbukti pada 

evaluasi belajar, hasil tes, nilai rapor, atau hasil tes potensi 

akademik lainnya. 

c) Pendidikan sekolah, yaitu tingkatan atau jenjang yang dimiliki atau 

diperoleh melalui lembaga pendidikan. Pada dasarnya semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah orang 

tersebut memperoleh pekerjaan atau jabatan tertentu dan 

penghargaan di masyarakat. 

d) Tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan dan dan pada 

setiap program studi atau latihan, yang mempersiapkan seseorang 

untuk diterima pada jabatan tertentu dan berhasil di dalamnya. 

e) Lingkungan, lingkungan yang bersifat potensial maupun 

direkayasa mempunyai hubungan yang positif terhadap sikap, 
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perilaku, dan keseluruhan hidup dan kehidupan orang di 

sekitarnya.
19

 

e. Teknik-Teknik Perencanaan Karir 

Saat melakukan konseling pada anak-anak muda bagi 

pengembangan karir dan penempatan kerja yang benar untuk mereka, 

konselor dapat menggunakan beragam teknik fasilitatif yang 

meningkatkan kesadaran diri, kesadaran pendidikan, kesadaran karir, 

eksplorasi karir, dan perencanaan serta pengambilan keputusan karirnya. 

1) Kesadaran diri 

Dari sejak usia dini, manusia harus menyadari dan menghargai 

keunikannya sebagai manusia. Pembelajaran tentang bakat, minat, 

nilai, dan sifat kepribadian sangat penting bagi pengembangan 

konsep-konsep tentang diri dan penggunaan konsep-konsep tersebut di 

dalam eksplorasi karir. Konselor dapat menggunakan teknik-teknik 

seperti latihan pengklarifikasian nilai, aktivitas bimbingan kelompok, 

tugas-tugas penulisan (seperti autobiografi), bahan-bahan audiovisual 

dan tes-tes standar. Konseling pribadi atau kelompok mestinya 

dilakukan juga kalau situasinya memungkinkan. 

2) Kesadaran pendidikan 

Kesadaran tentang keterkaitan erat diri, kesempatan pendidikan 

dan dunia kerja adalah aspek terpenting perencanaan karir. Konselor 

dapat menggunakan program terkomputerisasi, internet, bahan-bahan 

audiovisual dan bahan-bahan cetakan untuk maksud ini. Aktivitas 
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bimbingan kelompok (seperti hari-hari orientasi), presentasi oleh 

alumni sekolah, dan penggunaan inventori kesadaran tentang 

pendidikan terbukti banyak membantu. Permainan yang mengaitkan 

hobi dan rekreasi juga dapat menstimulasikan siswa-siswa sekolah 

dasar dan sekolah menengah. Aktivitas-aktivitas terbimbing bisa juga 

mendidik anak-anak usia sekolah bagi hubungan di antara kebiasaan-

kebiasaan sekolah yang diinginkan (seperti tanggung jawab, ketepatan 

waktu, kerja keras, hubungan manusia yang positif) dan sifat-sifat 

pekerja yang baik. 

3) Kesadaran karir 

Konselor dan program konseling di sekolah semestinya di 

semua jenjang pendidikan, membantu siswa-siswa dalam ekspansi 

berkesinambungan pengetahuan dan kesadaran tentang hubungan-

hubungan di antara nilai, gaya hidup, dan karir. Banyak film, materi 

cetakan yang baik, program komputer yang akurat dan sumber daya 

internet berlimpah yang tersedia untuk maksud ini tentunya harus 

diintegrasikan menjadi sebuah program pengembangan terencana 

yang tepat sesuai dengan jenjang kelas atau usia siswa. Program 

khusus seperti career days, magang, rekanan junior, study tour ke 

tempat kerja, virtual trip yang menggunakan teknologi komputer, dan 

lain-lain akan banyak menolong dengan baik. 

4) Eksplorasi karir 

Eksplorasi karir merupakan gerakan menuju sebuah analisis 

dan penelusuran terencana dan sistematis terhadap apa yang diminati 
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dan apa yang sesuai dengan bakat. Perbandingan, tes realitas, tes 

standar, akan banyak membantu. Sejumlah teknik tersedia bagi 

eksplorasi karir di sekolah. Pengintegrasian informasi karir ke dalam 

instruksi kelas meningkatkan makna keduanya sebagai hubungan 

antara pembelajaran di sekolah dan kehidupan di luar sekolah jadi 

semakin jelas bagi siswa. Hubungan pelajaran dengan karir, hobi, 

kebutuhan hidup sehari-hari, dan pencapaian pribadi yang sudah 

terkenal mencontohkan integrasi ini. Banyak materi terbitan juga 

tersedia untuk memfasilitasi pengeksplorasian karir. 

5) Perencanaan dan pengambilan keputusan karir 

Siswa pada akhirnya perlu menyempitkan kemungkinan-

kemungkinan karir dan kemudian mulai menguji dan mengetes 

pilihan-pilihan ini sekritis mungkin. Di titik ini siswa harus 

menyadari pengaruh dari perencanaan karir saat ini dan pengambilan 

keputusan bagi hidup masa depan mereka. 

6) Penempatan dan tindak lanjut 

Penempatan karir dan layanan tindak lanjut (follow-up) sangat 

penting bagi suksesnya program konseling karir. Tingginya angka 

pengangguran di kalangan muda telah menyoroti kebutuhan akan 

penitikberatan besar kepada penempatan karir bagi mereka. Bantuan 

untuk anak muda dari sekolah maupun konselor pekerjaan sangat 

penting jika siswa ingin menghindari kesulitan yang tidak dibutuhkan 

dan frustasi dalam aktivitas pencarian karir mereka. Selain itu 
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konselor juga harus sadar kalau masuk ke karir yang tidak disukai 

bisa memiliki efek-efek jangka panjang bagi anak muda.
20

  

f. Kegiatan dalam Perencanaan Karir  

Menurut Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made ada beberapa 

kegiatan mendasar yang digunakan untuk mengembangkan perencanaan 

karir yang baik. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1) Penilaian diri (Self-study) 

Self-study merupakan pondasi bagi perencanaan karir. Anda 

harus mengetahui apa yang anda inginkan, minat-minat, karakteristik 

kemampuan dan kepribadian, serta memahami apa yang sesungguhnya 

diinginkan. Selanjutnya informasi diri digunakan dalam bermacam-

macam hal. 

2) Menelaah dan eksplorasi jabatan 

Ada sejumlah alasan kenapa penting eksplorasi jabatan dan 

dengan teliti menelaah salah satu dari beberapa jabatan yang anda 

inginkan. Beberapa alasan dinyatakan sebagai berikut: (a) jabatan 

yang anda pilih apakah telah anda tetapkan dengan baik atau anda 

tidak akan bekerja. (b) jabatan yang anda pilih apakah akan 

menentukan atau anda tidak akan dapat menikmati pekerjaan anda. 

(c) jabatan yang anda pilih apakah apakah akan menentukan atau 

anda tidak akan berhasil dalam pekerjaan anda. (d) jabatan yang anda 

pilih berpengaruh pada semua aspek kehidupan anda   

3) Menyusun jadwal kegiatan 
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Secara menyeluruh sasaran dari perencanaan karir ialah agar 

anda memungkinkan untuk membuat suatu keputusan yang bijaksana. 

Dalam hubungan kegiatan ini bagaimanapun juga, anda harus 

mengumpulkan informasi tertentu pada setiap saat dengan cara yang 

tepat untuk memberikan suatu kepastian bahwa anda tidak menunda 

persiapan-persiapan sampai saat terakhir ialah mulai untuk menyusun 

daftar kegiatan untuk diri anda sendiri, kemudian menetapkan suatu 

daftar kegiatan. Daftar kegiatan dalam suatu perencanaan karir 

memiliki keuntungan. Keuntungannya terutama anda dapat 

memutuskan suatu tugas dalm beberapa bagian yang dapat 

dikendalikan. 

4) Mengantisipasi masalah yang mungkin timbul 

Tidak ada satupun yang dapat diduga yang akan dapat 

dijangkau dengan pasti pada masa-masa mendatang. Tetapi hal ini 

mungkin dapat dibuat beberapa prediksi apakah anda mungkin dapat 

menjangkau dalam jangka waktu lima tahun atau genap sepuluh 

tahun dari sekarang. Hal ini merupakan sebuah teka-teki. Teka-teki 

ini akan dapat membantu anda untuk meninjau apakah masalah 

pokok yang anda hadapi dan apakah yang harus anda lakukan untuk 

memecahkan masalah ini 

5) Meninjau rencana dan kemampuan 

Setelah dapat menyelesaikan kegiatan perencanaan karir, 

seyogyanya anda mampu menyusun awal perencanaan karir yang 

baik bagi diri anda sendiri. Tetapi seringkali anda harus mengadakan 
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pengkajian terhadap situasi dan mempertimbangkan langkah-langkah 

yang telah diambil berikutnya. Bagaimanapun juga, sebelum anda 

benar-benar mulai mengeksplorasi dan menelaah kemungkinan masa 

depan, anda seyogyanya melakukan dua hal, yang pertama anda 

seharusnya sempat untuk memikirkan mengenai peranan yang ingin 

anda mainkan dalam kehidupan kerja anda. Hal yang kedua adalah 

anda seharusnya menilai apakah anda mampu melaksanakan dalam 

hubungannya dengan pengembangan perencanaan karir yang baik.
21

 

2. Prestasi Siswa 

a. Pengertian Prestasi 

Prestasi dapat diartikan sebagai suatu tingkat pencapaian tertentu 

dalam kerja akademik terbukti pada hasil evaluasi, hasil tes, nilai rapor 

atau hasil nilai tes potensi akademik lainnya. Menurut Nana Sudjana 

(dalam Tohirin) prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai oleh 

siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Pencapaian prestasi belajar 

siswa merujuk kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
22

 

b. Pencapaian Prestasi Siswa 

Menurut Supardi tercapainya beberapa indikator dalam 

pembelajaran menuntut adanya mutu lulusan yang didasarkan pada 

tingkat prestasi yang dicapai siswa meliputi prestasi akademik 

maupun prestasi nonakademik. Mutu prestasi akademik dapat dilihat 

dari penilaian hasil belajar diberbagai jenjan pendidikan yang dapat 
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diukur secara kuantitatif, seperti ulangan umum, UAS, UN, karya 

ilmiah dan lain-lain.
23

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (dalam Supardi) 

menjelaskan bahwa untuk mengetahui keberhasilan belajar dapat 

dilihat dari daya serap siswa dan perilaku yang ditampakkan oleh 

siswa. Daya serap merupakan suatu tingkat penguasaan bahan 

pelajaran yang disampaikan oleh guru dan siswa dapat menguasai 

bahan tersebut baik secara individual ataupun kelompok. Sedangkan 

perubahan dan pencapaian tingkah laku sesuai yang digariskan dalam 

kompetensi dasar atau indikator belajar mengajar.
24

 

Pengungkapan hasil belajar yang ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses 

belajar siswa.
25

 Indikator yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan belajar siswa meliputi: 

1) Hasil belajar yang dicapai siswa 

Hasil belajar yang dimaksudkan di sini adalah pencapaian 

prestasi akademik yang dicapai dengan kriteria atau nilai yang 

telah ditetapkan baik dengan menggunakan penilaian acuan atau 

patokan maupun penilaian acuan norma. 

2) Proses belajar mengajar 

Penilaian prestasi belajar tidak hanya terbatas pada 

membandingkan nilai awal dan akhir siswa akan tetapi juga 
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menilai segala aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan dan 

pengalaman belajar, baik keaktifannya dalam pembelajaran dan 

tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru. 

Menurut Gronlund (dalam Supardi) menjelaskan bahwa 

seorang yang memiliki prestasi akademik harus mencapai prestasi 

belajar yang maksimal dan memiliki kriteria yang mencakup: 

(a) Memiliki pengetahuan 

(b) Paham terhadap tugas yang diberikan guru 

(c) Memiliki keterampilan 

(1) Keterampilan dalam penampilan 

(2) Keterampilan berkomunikasi 

(3) Keterampilan berhitung 

(4) Keterampilan belajar sambil bekerja 

(5) Keterampilan bersosialisasi 

(d) Memiliki sikap dan minat 

(e) Apresiasi 

(f) Cepat mengadakan penyesuaian diri.
26

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Siswa 

Menurut Dimyanti dan Mudjiono ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dan prestasi akademik siswa: 

1) Faktor Intern dalam belajar, yaitu faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa yang berpengaruh pada prestasi akademik siswa seperti 
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sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, 

mengolah bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, 

menggali hasil  belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi, 

rasa percaya diri siswa, intelegensi, kebiasaan belajar, dan cita-cita 

siswa. 

2) Faktor ekstern dalam belajar, yaitu faktor yang berasal dari luar 

yang berpengaruh pada prestasi akademik siswa seperti guru 

sebagai pembina siswa dalam belajar, sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan social siswa dan 

kurikulum sekolah.
27

     

3. Perbedaan Siswa Berprestasi Tinggi dan Siswa Berprestasi Rendah 

Pencapaian prestasi pada masa remaja sangat penting untuk 

mencapai arah studi lanjutan ke depannya, terutama prestasi belajar, 

karena menjadi landasan untuk langkah-langkah selanjutnya. Menurut 

Santrock masa remaja adalah masa kritis dalam pencapaian prestasi. Untuk 

mengetahui berhasil tidaknya siswa dalam belajar maka perlu dilakukan 

evaluasi, yang bertujuan untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung. Hasil evaluasi dapat 

memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa.  

Tu’u Tulus menyatakan bahwa prestasi merupakan hasil yang 

dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. 

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa prestasi belajar dapat 

dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka nilai dari hasil 
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evaluasi yang dikemukakan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-

ulangan atau ujian yang ditempuhnya.
28

 

Dengan nilai rapor dapat diketahui prestasi belajar siswa. Siswa 

yang nilai rapornya baik dikatakan prestasinya tinggi, sedangkan yang 

nilainya jelek dikatakan prestasi belajarnya rendah. 

4. Bimbingan Karir 

a. Pengertian Bimbingan Karir 

Bimbingan karir adalah proses pemberian bantuan konselor 

atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik/ konseli untuk 

mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan 

pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara 

rasional dan realistis berdasar informasi potensi diri dan kesempatan 

yang tersedia di lingkungan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan 

dalam kehidupannya.
29

 

Bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada 

para siswa dengan tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri, 

pemahaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya mampu 

menentukan pilihan kerja dan dapat menyusun perencanaan karir.
30

 

Menurut Ruslan A. Gani (dalam Vivik Shofiah), bimbingan 

karir adalah proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima 

gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja di 

luar dirinya, mempertemukan gambaran tentang diri tersebut dengan 
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dunia kerja itu, untuk pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, 

mengenal dunia kerja, dapat memutuskan apa yang diharapkan dari 

pekerjaan, dan dapat memutuskan bagaimana bentuk kehidupan yang 

diharapkannya, di samping pekerjaan untuk mencari nafkah. 

Bimbingan membantu siswa dalam proses mengambil keputusan 

mengenai karir atau pekerjaan utama yang mempengaruhi 

kehidupannya di masa depan.
31

 Bimbingan karir juga bermakna jenis 

bimbingan yang membantu siswa dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut karir tertentu.
32

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan dan 

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

bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan 

mengenal dunia kerja, merencanakan masa depannya dengan bentuk 

kehidupan yang diharapkannya, untuk menentukan pilihannya, dan 

mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut adalah yang 

paling tepat dan sesuai dengan keadaan dirinya dihubungkan dengan 

persyaratan-persyaratan dan tuntutan pekerjaan/ karir yang dipilihnya. 

b. Tujuan Bimbingan Karir 

Tujuan bimbingan karir adalah agar peserta didik memperoleh 

informasi tentang karir atau jabatan atau profesi tertentu, agar peserta 

didik mampu merencanakan dan membuat pilihan-pilihan karir tertentu 

kelak setelah dari pendidikan, mampu membuat keputusan-keputusan 
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rasional sehubungan dengan tujuan-tujuan yang ingin diperjuangkan 

dalam bidang karir tertentu.
33

 

Bimbingan karir juga bertujuan untuk membantu siswa untuk: 

1) Dapat memahami dan menilai diri sendiri, terutama yang berkaitan 

dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan, 

minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. 

2) Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada di dalam dirinya 

dan yang ada di dalam masyarakat.  

3) Mengetahui berbagai jenis pekerjaan apa yang berhubungan 

dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis 

pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, 

serta memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan 

masa depannya. 

4) Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul, yang 

disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta 

mencari jalan keluar untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut. 

5) Siswa dapat merencanakan masa depannya, serta menemukan karir 

dalam kehidupannya yang serasi dan sesuai.
 34

 

 

c. Prinsip-prinsip Bimbingan Karir 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penyelenggaraan bimbingan karir yaitu: 

1) Bimbingan karir merupakan suatu proses berkelanjutan dalam 

seluruh perjalanan hidup seseorang, tidak merupakan peristiwa yang 

terpilah satu sama lain. Dengan demikian bimbingan karir 

merupakan rangkaian perjalanan hidup seseorang yang terkait 

dengan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan yang harus 

dijalaninya 

2) Bimbingan karir diperuntukkan bagi semua tanpa terkecuali namun 

dalam praktiknya prioritas layanan dapat diberikan terutama bagi 
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mereka yang memerlukan layanan. Skala prioritas layanan 

diberikan dengan mempertimbangkan berat ringannya masalah dan 

penting tidaknya masalah untuk dipecahkan. Oleh karena itu 

bimbingan karir diperuntukkan bagi semua peserta didik, maka 

pemberian layanan bimbingan karir sebaiknya lebih bersifat 

preventiv development 

3) Bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada 

individu yang sedang dalam proses berkembang. Dengan demikian 

ciri-ciri perkembangan pada fase tertentu hendaknya menjadi dasar 

pertimbangan dalam setiap bimbingan karir 

4) Bimbingan karir berdasarkan pada kemampuan individu untuk 

menentukan pilihannya. Setiap individu memiliki hak untuk 

menentukan pilihan dan pengambilan keputusan, tetapi harus 

bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari pilihan 

keputusannya itu. Ini berarti bimbingan karir tidak sekedar 

memperhatikan hak individu untuk memilih dan menentukan 

keputusan sendiri, tetapi juga membantu individu untuk 

mengembangkan cara-cara pemenuhan pilihan keputusan itu secara 

bertanggung jawab 

5) Pemilihan dan penyesuain karir dimulai dengan pengetahuan 

tentang diri. Hal ini mengandung arti bahwa individu perlu 

memahami lebih terlebih dahulu kemampuan yang ada dalam 

dirinya seperti bakat, minat, nilai-nilai kebutuhan, hasil kerja/ 

prestasi dan kepribadiannya 
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6) Bimbingan karir membantu siswa individu untuk memahami dunia 

kerja dan sejumlah pekerjaan yang ada di masyarakat serta berbagai 

sisi kehidupannya.
35

 

d. Penyelenggaraan Bimbingan Karir 

Menurut Bimo Walgito bimbingan karir dapat dicapai dengan 

bermacam-macam cara, yaitu: 

1) Bimbingan karir dilaksanakan dengan cara yang disusun dalam 

suatu paket tertentu, yaitu paket bimbingan karir. Setiap paket 

merupakan modul utuh yang terdiri dari beberapa macam topik 

bimbingan 

2) Kegiatan bimbingan karir dilaksanakan secara instruksional. 

Dengan demikian bimbingan karir tidak dilaksanakan secara 

khusus, tetapi dipadukan dengan kegiatan belajar mengajar 

3) Bimbingan karir dilaksanakan dalam bentuk pengajaran unit. Jika 

ini yang ditempuh maka kegiatan bimbingan karir direncanakan 

dan diprogramkan oleh sekolah 

4) Kegiatan bimbingan karir dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang 

disebut hari karir atau career day 

5) Karyawisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Dengan 

karyawisata karir ini siswa akan dapat mengetahui dengan tepat apa 

yang ada dalam kenyataannya. Karena karyawisata ini dikaitkan 

dengan pengembangan karir, maka pemilihan  objek harus 

diperhatikan secara matang
36

 

 

e. Materi Pokok Bimbingan Karir 

Materi pokok pelaksanaan bimbingan karir adalah: 

1) Pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan 

karir yang hendak dikembangkan 

2) Pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, 

khususnya karir yang dikembangkan 

3) Orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha 

memperoleh pengahasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
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4) Orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, 

khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan.
37

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti 

oleh orang lain. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruzi Zaini pada tahun 2014. Meneliti 

tentang Upaya Guru Pembimbing dalam Menyiapkan Cita-Cita Karir 

Siswa di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Hasil 

dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang cita-

cita karir di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru dikategorikan “Tinggi” 

karena hasil dari pengolahan data dari lapangan menunjukkan hasil 

persentasenya diperoleh 78,52% yang berada pada rentang 61-80%. 

Upaya guru pembimbing dalam menyiapkan cita-cita karir siswa adalah: 

(a) Memberikan informasi berkaitan dengan cita-cita karir siswa, (b) 

Memberikan layanan individu sesuai dengan bakat dan minat siswa, (c) 

Memberikan layanan bimbingan belajar, (d) Memberikan layanan 

bimbingan sosial, (e) Kerjasama, (f) Menempatkan siswa pada jurusan 

yang tepat, (g) Memanfaatkan fasilitas. Penelitian yang dilakukan di satu 

sisi memiliki kesamaan dengan penelitian ini tapi di sisi lain juga terdapat 

perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang karir. 
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Perbedaannya Ruzi Zaini meneliti di lokasi SMA Muhammadiyah 1 

Pekanbaru sedangkan penulis meneliti di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Maka 

terdapat perbedaan dalam implementasi BK di SMA Muhammadiyah 1 

Pekanbaru dengan SMA Negeri 4 Pekanbaru, di samping itu juga Ruzi 

Zaini meneliti tentang upaya guru pembimbing dalam menyiapkan cita-

cita karir siswa, dalam hal ini peneliti meneliti tentang perbedaan 

perencanaan karir siswa berprestasi tinggi dengan siswa berprestasi 

rendah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Pramiasti pada tahun 2016. Meneliti 

tentang perbedaan perencanaan karir siswa ditinjau dari jenis kelamin di 

SMAN 12 Pekanbaru. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa: (a) 

Perencanaan karir siswa laki-laki pada kategori sedang dengan persentase 

59,67%, (b) Perencanaan karir siswa perempuan pada kategori tinggi 

dengan persentase 65,131, (c) Terdapat perbedaan perencanaan karir 

siswa laki-laki dan perempuan dengan nilai T-Test sebesar 3826, 

sedangkan t tabel sebesar 1,980 pada taraf signifikan 5%. Penelitian yang 

dilakukan di satu sisi memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis 

lakukan tetapi di sisi lain juga terdapat perbedaan . Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti perbedaan perencanaan karir siswa, perbedaannya 

Suci Pramiasti meneliti di lokasi SMAN 12 Pekanbaru sedangkan peneliti 

meneliti di SMA Negeri 4 Pekanbaru, maka terdapat perbedaan dalam 

implementasi BK di SMAN 12 Pekanbaru dengan SMA Negeri 4 

Pekanbaru. Di samping itu subjek yang diteliti Suci Pramiasti adalah 

siswa laki-laki dan perempuan yakni ditinjau dari jenis kelamin, dalam 
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penelitian ini penulis mengambil subjek penelitian berdasarkan prestasi 

yang diperoleh yakni siswa berprestasi tinggi dan siswa berprestasi 

rendah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sujarwo pada tahun 2015. 

Meneliti tentang pemanfaatan hasil tes intelegensi quotient dalam bidang 

bimbingan karir siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa: (a) Guru bimbingan 

konseling mengenal dan memahami siswa serta kepribadian siswa dari 

hasil tes (b) Guru bimbingan konseling memberikan layanan informasi, 

konsultasi, dan konseling individual kepada siswa (c) guru bimbingan 

konseling menggunakan tes untuk penjurusan siswa (d) guru bimbingan 

konseling tidak hanya menggunakan tes intelegensi quotient dalam 

melakukan penjurusan siswa (e) guru bimbingan konseling menggunakan 

hasil tes untuk menentukan karir siswa (f) hasil tes dapat membantu guru 

bimbingan konseling dalam memahami pribadi siswa (g) penerimaan 

calon siswa baru tidak mensyaratkan untuk mengikuti tes intelegensi 

quotient (h) guru bimbingan konseling menetapkan layanan dan isi 

layanan yang akan diberikan (i) guru bimbingan konseling menyiapkan 

dan menentukan materi layanan yang akan diberikan. Penelitian yang 

dilakukan di satu sisi memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan tetapi di sisi lain juga terdapat perbedaan . Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti tentang bimbingan karir, perbedaannya Muhammad 

Sujarwo meneliti di lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru 

sedangkan penulis meneliti di SMA Negeri 4 Pekanbaru, maka terdapat 
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perbedaan dalam implementasi BK di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 

Pekanbaru dengan di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Di samping itu subjek 

yang diteliti Muhammad Sujarwo adalah guru bimbingan konseling, 

dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek penelitian yakni siswa 

berprestasi tinggi dan siswa berprestasi rendah. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Berdasarkan konsep operasional 

ini,dirumuskan indikator-indikator untuk selanjutnya dirinci lagi pada 

instrumentasi penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 

variabel yaitu perencanaan karir dan prestasi siswa. 

Penelitian ini memfokuskan pada perencanaan karir siswa berprestasi 

tinggi dengan siswa berprestasi rendah di SMA Negeri 4 Pekanbaru. 

Sedangkan prestasi tinggi dan rendah hanya diambil berdasarkan rangking 

kelas. Perencanaan karir siswa dikatakan tinggi berdasarkan indikator di 

bawah ini: 

1. Perencanaan Karir Siswa (variabel X) 

a) Siswa mampu memahami informasi tentang dirinya sendiri: 

1) Mengetahui bakat khusus yang dimiliki 

2) Mengetahui minat yang dimiliki 

3) Mampu menilai kemampuan akademik 

4) Mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki 

5) Memiliki cita-cita masa depan 
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b) Siswa mampu memahami informasi tentang lingkungan keluarganya: 

1) Hubungan dengan anggota keluarga 

2) Mengetahui keadaan ekonomi keluarga 

3) Mengetahui latar belakang pendidikan keluarga 

4) Harapan keluarga tentang masa depan 

c) Siswa mampu memahami informasi tentang lingkungan hidup yang 

relevan bagi perencanaan karirnya: 

1) Mengetahui tentang jenis-jenis sekolah lanjutan 

2) Mampu menentukan sekolah lanjutan 

3) Mengikuti kegiatan pengembangan diri sesuai dengan bakat yang 

dimiliki 

4) Mengetahui informasi kursus dan keterampilan 

5) Mengetahui tentang jenis-jenis pekerjaan 

6) Mengetahui bidang pekerjaan yang sedang dibutuhkan 

2. Prestasi Siswa (variabel Y) 

Prestasi belajar adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang 

dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan 

belajar dalam bidang akademik yang diwujudkan berupa angka-angka 

dalam rapor. Pada penelitian ini menggunakan nilai rapor siswa kelas XII 

yang memperoleh 3 peringkat tertinggi di kelas untuk siswa berprestasi 

tinggi dan nilai rapor siswa yang memperoleh peringkat terbawah di kelas. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Perencanaan karir siswa di SMA Negeri 4 Pekanbaru berbeda-beda 
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b. Prestasi belajar siswa di SMA Negeri 4 Pekanbaru berbeda-beda 

c. Ada perbedaan perencanaan karir siswa berprestasi tinggi dengan 

siswa berprestasi rendah di SMA Negeri 4 Pekanbaru 

 

2. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau 

mungkin salah.
38

 Mengacu pada masalah penelitian yang dikaitkan dengan 

tinjauan pustaka, maka dalam penelitian ini hipotesa yang penulis ajukan 

dapat dirumuskan menjadi Hipotesa alternatif (Ha) dan Hipotesa nihil 

(Ho) sebagai berikut: 

Ha:  Ada perbedaan yang signifikan antara perencanaan karir siswa 

berprestasi tinggi dengan siswa berprestasi rendah di SMA Negeri 4 

Pekanbaru 

Ho:  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perencanaan karir siswa 

berprestasi tinggi dengan siswa berprestasi rendah di SMA Negeri 4 

Pekanbaru 
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