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BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Pemahaman Karir 

Dalam memahami pemahaman karir, penting diketahui terlebih 

dahulu apa itu karir, dengan mengetahui hal tersebut, akan memudahkan 

untuk memahami hakikat pemahaman karir. 

a. Pemahaman  

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, “paham dan 

mengerti benar”.
8
 Terlihat jelas bahwa pemahaman memegang peranan 

yang penting dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena 

pemahaman juga suatu proses, perbuatan atau cara memahami, 

memahamkan, dan mengerti sesuatu dengan benar. 

Menurut Badudu kata paham berarti mengerti, sedangkan arti 

pemahaman adalah hal, cara, hasil kerja memahami. Sedangkan 

menurut Sudjono pemahaman (compherehension) merupakan 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

itu diketahui dan diingat. Lebih lanjut Santrock menjelaskan bahwa 

Bloom memasukkan pemahaman ke dalam kawasan kognitif, yaitu 

kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau 

berfikir/nalar. Sehingga pemahaman, diartikan sebagai kemampuan 

                                                             
8
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seseorang dalam memahami informasi dan dapat menerangkannya 

dengan kalimat mereka sendiri, yang termasuk dalam kemampuan ini 

antara lain menjelaskan, menginterpretasikan, memberikan contoh, 

memperkirakan, memprediksi, menyimpulkan dan merencanakan. 

b. Karir 

Karir merupakan istilah yang didefinisikan oleh kamus besar 

bahasa indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan seseorang baik 

pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Biasanya pekerjaan 

yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapat imbalan berupa gaji 

maupun uang.
9
 

Menurut Super dalam Yeni Muslihatul Khoiriyah bahwa karir 

adalah serangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan 

kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja.
10

 

Karir mencakup seluruh aspek kehidupan seseorang, yang 

dalam hal ini meliputi tiga aspek yakni (a) peran hidup (life role), 

misalnya sebagai pekerja, anggota keluarga, anggota masyarakat, (b) 

lingkungan hidup (life setting) misalnya dalam keluarga, sekolah, 

lingkungan pekerjaan, (c) peristiwa kehidupan (life event) misalnya 

saat masuk pekerjaan, perkawinan, pindah tugas, kehilangan pekerjaan, 

mengundurkan diri dari suatu pekerjaan. 

                                                             
9
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Dari pengertian karir diatas dapat disimpulkan bahwa karir 

adalah sebuah pekerjaan atau profesi yang dipilih berdasarkan minat, 

bakat dan kemampuan. 

c. Pemahaman Karir 

Menurut Super dan Winkel dalam Richa Hidayati bahwa 

pemahaman karir adalah membantu pribadi untuk mengembangkan 

kesatuan dan gambaran diri serta peranannya dalam dunia kerja.
11

 

Individu dalam kehidupannya akan dihadapkan dengan sejumlah 

alternatif, baik yang berhubungan dengan kehidupan, pribadi, sosial, 

belajar maupun karirnya. Namun, adakalanya individu mengalami 

kesulitan untuk mengambil keputusan dalam menentukan alternatif 

mana yang seyognyanya dipilih. Salah satunya adalah kesulitan dalam 

pengambilan keputusan yang berkenaan dengan rencana-rencana karir 

yang akan dipilihnya kelak. Mereka dihadapkan dengan sejumlah 

pilihan dan permasalahan tentang rencana karirnya. Diantaranya, 

mereka mempertanyakan, dari sejumlah jenis pekerjaan apa yag paling 

cocok untuk saya kelak setelah menamatkan pendidikan.  

Menurut Hastuti dalam Sherly Meilany Mustika bahwa 

pemahaman karir adalah membantu pribadi untuk mengembangkan 

kesatuan  dan  gambaran diri serta peranannya dalam dunia kerja.
12
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2. Pengertian Keaktifan 

Kata dasar keaktifan adalah aktif, dalam kamus bahasa indonesia 

aktif adalah giat.
13

 Keaktifan adalah kegiatan aktifitas atau segala sesuatu 

yang dilakukan.
14

 Keaktifan dalam kajian ini adalah kehadiran dan 

ketertarikan siswa dalam mengikuti layanan, aktifitas siswa selama 

mengikuti layanan, keaktifan bertanya dan mengeluarkan pendapat, dan 

keseriusan siswa mengikuti proses layanan dari awal hingga  akhir.  

Keaktifan siswa itu ada yang secara langsung dapat diamati, seperti 

mengerjakan tugas, berdiskusi, mengumpulkan data dan lain sebagainnya; 

akan tetapi juga ada yang tidak bisa diamati, seperti kegiatan 

mendengarkan dan menyimak.
15

 

3. Layanan Informasi 

a. Pengertian Layanan Informasi 

Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan peserta didik  (klien) menerima dan memahami 

berbagai informasi (seperti informasi pedidikan, informasi jabatan) 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik (klien).
16

 

Menurut Winkel dalam Tohirin layanan informasi adalah suatu 

layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi 
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yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna untuk 

membekali siswa dengan pengetahuan serta pemehaman tentang 

lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda.
17

  

Menurut Hellen A, layanan informasi yaitu layanan bimbingan 

dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) menerima dan 

memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta 

didik (klien).
18

 Secara umum layanan informasi bermaksud untuk 

memberikan pemahaman kepada individu-individu yang 

berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani 

tugas atau kegiatan.
19

 

Dari beberapa pengertian layanan informasi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa layanan informasi adalah suatu layanan bimbingan 

dan konseling yang diselenggarakan di sekolah oleh Guru BK untuk 

membantu siswa memenuhi informasi yang diperlukan dan siswa 

memahami informasi yang diberikan. 

b. Tujuan Layanan Informasi 

Layanan informasi bertujuan untuk membekali klien atau siswa 

dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal 

yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan 

mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan 
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masyarakat. Adapun tujuan dari layanan informasi terbagi dua, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya 

informasi tertentu oleh peserta layanan, informasi tersebut 

digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari 

(Effectif Daily Living) dan perkembangan dirinya.. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus layanan informasi adalah agar individu 

mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara 

objektif, positif dan dinamis, mengambil keputusan, mengarahkan 

diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan keputusan 

yang diambil dan akhirnya mengaktualisasikan diri secara 

terintegritas.
20

 

c. Isi Layanan Informasi 

Jenis-jenis informasi yang menjadi isi layanan ini bervariasi. 

Demikian juga keluasan dan kedalamannya. Hal itu tergantung pada 

kebutuhan para peserta layanan (tergantung kebutuhan siswa). 

Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang 

pelayanan bimbingan dan konseling. Seperti di atas yaitu: bidang 

pengembangn pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang 
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pengembangan kegiatan belajar, perencanaan karir, kehidupan 

berkeluarga, dan kehidupan beragama.  

Secara lebih rinci, informasi yang menjadi isi layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah adalah: pertama, 

informasi tentnag pengembangan diri. Kedua, informasi tentang 

hubungan antar pribadi, sosial, nilai-nilai dan moral. Ketiga, informasi 

tentang pendidikan, kegiatan belajar, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keempat, informasi tentang dunia karir dan ekonomi. Kelima, 

informasi tentang sosial budaya, politik dan kewarganegaraan. Keenam, 

informasi tentang kehidupan berkeluarga. Ketujuh, informasi tentang 

agama dan kehidupan beragama beserta seluk beluknya.
21

 

d. Teknik Layanan Informasi 

Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan 

terbuka oleh pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa di 

sekolah dan madrasah. Berbagai teknik media yang bervariasi serta 

fleksibel dapat digunakan melalui format klasikal dan kelompok. 

Format mana yang akan digunakan tertentu tergantung jenis informasi 

dan karakteristik peserta layanan. Beberapa teknik yang biasa 

digunakan untuk layanan informasi adalah: 

Pertama, ceramah, tanya jawab dan diskusi. Teknik ini paling 

umum digunakan dalam penyampaian informasi dalam berbagai 
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kegiatan termasuk pelayanan bimbingan dan konseling. Melalui teknik 

ini, para peserta mendengarkan atau menerima ceramah dari guru BK, 

selanjutnya diikuti dengan tanya jawab untuk pendalamannya 

dilakukan diskusi. 

Kedua, media. Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui 

media tertentu seperti alat peraga, postar, dan media elektronik seperti 

radio, tape recorder, flim, televisi, internet, dan lain-lain. Dengan 

perkataan lain, penyampaian informasi bisa melalui media 

nonelektronik dan elektronik. 

Ketiga, secara khusus. Layanan informasi melalui cara ini 

dilakukan berkenaan dengan acara khusus di sekolah atau madrasah: 

misalnya “Hari Tanpa Asap Rokok”, “Hari Kebersihan Lingkungan 

Hidup”, dan lain sebagainya. Dalam acara hari tersebut, disampaikan 

berbagai informasi berkaitan dengan hari-hari tersebut dan dilakukan 

berbagai kegiatan yang terkait yang diikuti oleh sebagian atau seluruh 

siswa di sekolah atau madrasah dimana kegiatan itu dilaksanakan.
22

 

Keempat, narasumber. Layanan informasi juga bisa diberikan 

kepada peserta layanan dengan mengundang narasumber (manusia 

sumber). Misalnya informasi tentang obat-obatan terlarang, 

psikotropika, dan narkoba mengundang narasumber dari diknas 

kesehatan, kepolisian, dan lain-lain yang terkait. Dengan demikian, 

informasi tidak menjadi monopoli konselor. Dengan perkataan lain 

tidak semua informasi diketahui oleh guru BK. Untuk informasi yang 
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tidak diketahui oleh Guru BK , harus didatangkan atau diundang pihak 

lain yang mengetahui. Pihak-pihak mana yang akan diundang, tentu 

disesuaikan dengan jenis informasi yang akan diberikan. 
2323

 

e. Kegiatan Pendukung Layanan Informasi 

Beberapa kegiatan layanan informasi sebagai berikut:  

1. Aplikasi instrumen dan himpunan data. 

Instrumen untuk layanan informasi bisa disusun sendiri 

oleh guru BK atau memanfaatkan instrumen yang telah ada. Data 

hasil aplikasi instrumen yang telah ada, termasuk data yang 

tercantum dalam himpunan data dapat dipergunakan untuk 

menetapkan informasi yang menjadi isi layanan informasi, 

menetapkan calon peserta layanan, menetapkan calon penyajian 

termasuk narasumber yang akan di undang.
24

 

2. Konferensi Kasus 

Kasus dihadiri oleh steakholders sekolah dan madrasah 

seperti kepala sekolah dan wakilnya, pembimbing, guru, wali kelas, 

orangtua, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait yang 

diharapkan dapat memberikan data dan keterangan lebih lanjut 

serta kemudahan-kemudahan bagi terentasnya permasalahan 

tersebut. 
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3. Kunjungan Rumah 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pendapat orang 

tua dan kondisi kehidupan keluarga terkait dengan penguasaan 

informasi tertentu oleh anak atau anggota keluarga lainnya. Melalui 

kunjungan rumah, konselor dapat menetapkan informasi apa yang 

menjadi isi layanan informasi yang akan diikuti oleh siswa. 

Apabila sulit melakukan kunjungan rumah, bisa dilakukan dengan 

mengundang orangtua ke sekolah baik secara perorangan maupun 

kelompok untuk berdiskusi dengan guru BK atau menghadiri 

konferensi kasus yang membahas layanan informasi. 

4. Alih Tangan Kasus 

Setelah mengikuti layanan informasi,  mungkin ada peserta 

yang ingin mendalami informasi tertentu  secara khusus, informasi 

yang telah diterimanya dengan permasalahan yang dialaminya. 

Apabila diluar kewenangan pembimbing, maka upaya alih tangan 

kasus perlu dilakukan. 

f. Pelaksanaan Layanan Informasi 

Pelaksanaan layanan informasi menempuh tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

Pertama, perencanaan yang mencakup kegiatan: (1) identifikasi 

kebutuhan akan informasi bagi calon peserta layanan; (2) menetapkan 

materi informasi sebagai isi layanan; (3) menetapkan subjek sasaran 

layanan; (4) menetapkan narasumber; (5) menyiapkan prosedur, 
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perangkap, dan media layanan; dan (6) menyiapkan kelengkapan 

administrasi.
25

 

Kedua, pelaksanaan layanan yang mencakup kegiatan; (1) 

mengorganisasikan kegiatan layanan; (2) mengaktifkan peserta 

layanan; dan (3) mengoptimalkan penggunaan metode dan media. 

Ketiga, evaluasi yang mencakup kegiatan; (1) menetapkan 

materi evaluasi; (2) menetapkan prosedur evaluasi; (3) menyusun 

instrumen evaluasi; (4) mangaplikasikan layanan informasi; dan (5) 

dan mengolah hasil aplikasi instrumen. 

Keempat, analisis hasil evaluasi yang mencakup kegiatan; (1) 

menetapkan norma atau standar evaluasi; (2) melakukan analisis; dan 

(3) menafsirkan hasil analisis. 

Kelima, tindak lanjut yang mencakup kegiatan; (1) menetapkan 

jenis dan arah tindak lanjut ; (2) mengkomunikasikan rencana tindak 

lanjut kepada pihak terkait; dan (3) melaksanakan rencana tindak lanjut. 

Keenam, pelaporan yang mencakup kegiatan; (1) menyusun 

laporan layanan informasi; (2) menyampaikan laporan kepada pihak 

terkait (kepala sekolah atau madrasah); dan (3) mendokumentasikan 

laporan. 

 

B. Penelitian Relevan 

1. Dewi Hasanah, Mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi 

Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2009, dengan judul “Pelaksanaan 

Layanan Informasi di SMPN 20 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan layanan informasi di SMPN 20 Pekanbaru dapat 

dikategorikan kurang maksimal dilihat dari angka persentase hanya 

diperoleh skor observasi 60%.
26

 

2. Rani Lestari, Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Syarif Kasim Riau pada tahun 2018 meneliti 

tentang “Pengaruh Keaktifan Siswa dalam Mengikuti Layanan Informasi 

Terhadap Pemahaman Moral Siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Tambang”. Kaitan penelitian yang dilakukan Rani Lestari yaitu 

layanan informasi sebagai pelakuan.
27

 

3. Vatmawati, Mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam 

Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016 dengan Judul “Hubungan Keaktifan 

Mengikuti Layanan Informasi Bidang Karir dengan Pemahaman Karir 

Siswa Kelas XI di Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik 

Indonesia Pekanbaru”. Kaitan penelitian yang dilakukan Vatmawati yaitu 

pemahaman karir.
28

 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak 
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terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran penulis ini sekaligus untuk 

memudahkan untuk penelitian. Perbedaan antara indikator layanan informasi 

terhadap pemahaman karir siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Pekanbaru. 

1. Indikator keaktifan siswa dalam mengikuti layanan informasi sebagai 

berikut : 

a. Hadir sesuai jadwal ketika layanan informasi dilaksanakan. 

b. Tertarik mengikuti layanan informasi. 

c. Memperhatikan guru ketika layanan informasi dilaksanakan. 

d. Menjawab pertanyaan guru ketika diberikan kesempatan untuk 

bertanya atau sebaliknya.
29

 

2. Indikator pemahaman karir siswa adalah sebagai berikut: 

a. Siswa mampu menyimpulkan karir yang ia miliki. 

b. Siswa mampu memahami pengertian karir. 

c. Siswa mampu mengetahui macam-macam karir. 

d. Siswa mampu memahami syarat-sayat memasuki karir. 

e. Siswa mampu menjelaskan karir masa depannya.
30
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Keaktifan siswa mengikuti layanan informasi terhadap pemahaman 

karir siswa. 

b. Pemahaman karir siswa. 

c. Keaktifan siswa mengikuti layanan informasi terhadap pemahaman 

karir siswa yang dipengaruhi banyak faktor. 

2. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ha :  Ada pengaruh keaktifan siswa dalam mengikuti layanan informasi 

terhadap pemahaman karir siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru. 

H0 :  Tidak ada pengaruh keaktifan siswa dalam mengikuti layanan 

informasi terhadap pemahaman karir siswa di SMK Negeri 2 

Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 


