
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan karir secara keseluruhan merupakan salah satu bagian dari

bimbingan konseling. Untuk itu rasanya kurang bijaksana apabila melakukan

bimbingan karir ini terlepas dari bimbingan secara menyeluruh, dan

menyebabkan bimbingan-bimbingan yang lain menjadi terabaikan. Walaupun

demikian saat ini bimbingan karir memang sedang mendapatkan tempat

tersendiri sehingga lebih sering dilakukan. Pada hakikatnya bimbingan karir

sangat penting diberikan terlebih-lebih kepada mahasiswa.

Bimbingan karir menurut Rahmad (2013:8) bertujuan untuk  memberikan

gambaran tentang diri serta lingkungan dan keselarasannya dengan pekerjaan

yang hendak dicapainya. Sementara itu Depdikbud (1985:23) Memberikan

petunjuk pelaksanaan Bimbingan karir dengan menuliskan secara rinci, tujuan

bimbingan karir ialah membantu para individu agar;

a) Dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan

potensi yang ada dalam dirinya, mengenal kemampuan, minat, bakat, sikap,

cita-citanya.

b) Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada

dalam masyarakat.

c) Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang

ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang



diperlukan bagi suatu bidang tertentu; memahami hubungan usaha dirinya

yang sekarang dengan masa depannya.

d) Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh

dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat

mengatasi hambatan-hambatan tersebut,

e)  Para individu dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan

kehidupannya yang serasi dan sesuai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa bimbingan

karir merupakan suatu usaha untuk mengetahui dan memahami diri, memahami

apa yang ada dalam diri sendiri dengan baik, dan di pihak lain untuk mengetahui

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

pekerjaan itu. Dengan demikian individu akan dapat memadukan apa yang

dituntut oleh sesuatu pekerjaan atau karir, dengan kemampuan atau potensi yang

ada dalam dirinya. Apabila terdapat hambatan-hambatan, hambatan apa yang

sekiranya ada dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan mengatasi hambatan

yang mungkin ada berarti salah satu masalah telah dapat diatasinya.

Mengenal pribadi dimaksudkan agar individu mengenal kekuatan dan

kelemahan dirinya sendiri dan menerima secara positif. Mengenal lingkungan

dimaksudkan agar individu  mampu mengenal lingkungan, seperti lingkungan

sosial ekonomi, lingkungan budaya, nilai dan norma dilingkungan serta

lingkungan fisik dan menerimanya secara positif.  Merencanakan masa depan

dimaksudkan agar individu dapat merencanakan kehidupan masa depan melalui

pendidikan yang akan di tempuhnya serta kemungkinan jabatan, pekerjaan atau



karir yang akan dimasukinya. Agar individu mampu merencanakan masa depan

secara baik, dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan karir.

Bimbingan karir menurut Prayitno (1999:12) bertujuan untuk membantu

individu merencanakan dan mengembangkan karirnya di masa depan.  Lebih

lanjut Prayitno (1997:37) mengatakan “bimbingan karir bertujuan untuk

membantu individu agar mampu memperoleh pemahaman diri dan pengarahan

diri dalam proses mempersiapkan diri untuk bekerja dan berguna bagi

masyarakat”. Bimbingan karir ini diberikan secara berkelanjutan  mulai dari

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan

sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Dari penjelasan di atas penulis

menambahkan bahwa pelaksanaan bimbingan karir haruslah dimulai sejak dini

dengan cara bertahap supaya individu mampu mencapai kesuksesan dimasa

depan.

Mahasiswa sebagai seorang individu yang akan menempuh pekerjaan

harus siap dalam memasuki pekerjaan tertentu untuk kehidupan selanjutnya.

Hurlock (1998:209) mengatakan salah satu tugas perkembangan yang hendaknya

dicapai oleh remaja sebagai seorang individu adalah mempersiapkan karir masa

depan.

Dalam buku Josefina O. Santamaria (1991:4) This Career planning

workbook will begin with an exploration of our self. How can we truly plan if we

do not know what we value, what we want and what we are able to do? Only then

can we turn to our work environment to see what it offers us and how we can best

take advantage of opportunities.  Finally, we will combine what we have learned



about ourselves and our work environment into a practical action play by which

we can set our sight on our career. (Perencanaan karir workbook ini dimulai

dengan eksplorasi diri, bagaiman kita bisa benar-benar berencana jika tidak tahu

apa yang di hargai, apa yang kita inginkan dan apa yang dapat dilakukan? Tetapi

kemudian dapat di lihat dalam lingkungan kerja untuk melihat apa yang di

tawarkan kepada kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang.

Akhirnya, kita akan menggabungkan apa yang telah di pelajari tentang diri dan

lingkungan kerja dengan rencana tindakan praktis dalam mengatur karir.

Untuk merencanakan karir masa depan diperlukan pemahaman terhadap

diri dan lingkungan.  (Winkel:1999:623) menyatakan “kunci perencanaan karir

adalah pengolahan informasi tentang diri sendiri dan tentang lingkungan hidup”.

Agar setiap mahasiswa mampu membuat perencanaan karir yang lebih realistis di

masa depan.  Dengan bimbingan karir itu mahasiswa dapat membantu

pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan diri, pemahaman terhadap bakat,

minat, kemampuan dan pemahaman terhadap lingkungan. Pemahaman yang baik

terhadap diri dan lingkungan  dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi mahasiswa

dalam membantu perencanaan karir dan pengambilan keputusan karir masa

depan.

Keputusan tentang pilihan pekerjaan, jabatan atau karir yang dicita-citakan

mahasiswa mempunyai kaitan yang erat dengan pendidikan yang dijalankan

mahasiswa.  Pada dasarnya pendidikan merupakan bagian dari perjalanan karir

mahasiswa.  Pendidikan juga merupakan unsur utama dari usaha seseorang dalam

mempersiapkan diri untuk memasuki jenis pekerjaan tertentu.  Kesesuaian



pekerjaan dengan keadaan dirinya diyakini juga akan membawa mereka untuk

dapat menjalani kehidupan secara lebih baik.  Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa ketepatan pengambilan keputusan tentang pilihan pekerjaan yang akan di

tempuh nantik sehingga memiliki implikasi langsung terhadap arah pilihan

pekerjaan, jabatan atau karirnya setelah selesai di perguruan tinggi.

Kenyataan menunjukan bahwa tidak semua mahasiswa yang melanjutkan

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi memiliki perencanaan karir yang matang.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan kepada mahasiswa jurusan

Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA

RIAU pada hari Selasa (22/10/2013) ditemukan beberapa mahasiswa belum

mempunyai perencanaan dan keputusan karir yang matang terkait dengan jenis

pekerjaan yang akan ditempuhnya setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan

tinggi. Kemudiaan dari beberapa mahasiswa masih mengalami kebingungan

dalam menentukan karirnya, hal ini dikarenakan lulusan jurusan Bimbingan

Konseling Islam sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan

kebutuhan dunia usaha (stakeholders). Tidak jarang dari lulusan Bimbingan

Konseling Islam yang hijrah mengambil akta IV (empat) agar dapat bekerja

sebagai guru BK di sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul “Perencanaan Karir Mahasiswa Bimbingan Konseling

Islam Angkatan 2011 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau”

B. Alasan Pemilihan Judul



1. Judul ini erat kaitanya dengan ilmu yang didalami penulis pada mata kuliah

Bimbingan Karir yang ada pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas

Dakwah dan Komunikasi.

2. Berdasarkan pengetahuan penulis masalah tersebut belum pernah diteliti oleh

mahasiswa sebelumnya.

3. Melihat Penomena tersebut, penulis merasa mampu untuk menelitinya baik

dari segi waktu, tempat, tenaga dan dana.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam

judul penelitian ini, maka penulis menegaskan istilah-istilah berikut:

1.Perencanaan

Perencanaan adalah mengambil keputusan sekarang untuk diterapkan dimasa

yang akan datang. (Munandir, 1996:98), Selanjutnya Perencanaan artinya proses

atau cara perbuatan merencanakan dengan merumuskan tujuan yang akan di capai

dimasa yang akan datang. (Yasir, 2011:1)

2.Karir

Karir adalah secara sederhana lebih ditekankan pada aspek pekerjaan. (Winkel,

1999:609). Kemudian Karir adalah tingkatan pekerjaan atau kedudukan semakin

lama semakin tinggi yang dicapai karena menekuninya. (Li Charlie, 2008:4)

3. Mahasiswa

Mahasiswa adalah pangilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi

di sebuah perguruan tinggi. (http://id.m.wikipedia.org/wiki/mahasiswa)

4. Bimbingan



Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri

untuk menemukan dan mengembangkan kemampuanya agar memperoleh

kebahagian pribadi dan kemanfaatan social. (Samsul Munir Amin,2010:4)

5.Konseling

Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan

untuk membantunya dalam mengubah sikap dan tingkah laku. (Samsul Munir

Amin,2010:12)

D. Permasalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah:

a. Mahasiswa tidak mengetahui prospek pekerjaan setelah tamat

dijurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

b. Mahasiswa pada dasarnya memilih jurusan bukan berdasarkan minat

dan bakat.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi

masalah penelitian yaitu Perencanan karir mahasiswa Bimbingan Konseling

Islam Angatan 2011 ditinjau dari aspek pemahaman diri dan pemahaman

lingkungan

3. Rumusan Masalah



Sesuai dengan permasalahan diatas rumusan masalah penelitian ini adalah

bagaimana perencanaan karir mahasiswa Bimbingan Konseling Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2011?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perencanaan

karir mahasiswa di tinjau dari aspek pemahaman diri dan lingkungan

dijurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada

Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

b. Memberikan masukan pada dosen tentang gambaran pemahaman diri dan

lingkungan mahasiswa dalam merencanakan karir masa depan.

c. Menjadi tambahan refrensi bagi dosen dalam memberikan informasi

dalam bidang bimbingan karir di perguruan tinggi.

d. Menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dalam perencanan karir masa

depan, khususnya mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas

Dakwah dan Komunikasi.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Perencanaan karir

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori trait and

factor dari Frank Parsons,1909 yang menjadi inspirasi lahirnya teori-teori



perkembangan karir berikutnya.  Untuk dapat diketahui bahwa teori trait

and factor pada dasarnya menganalisis sifat individu yang kemudian akan

di sesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan atau karir tertentu yang cocok

dengannya. (Rahmad, 2013:33)

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1994:5) Karir adalah suatu istilah

yang mempunyai pengertian yang cukup luas, pembahasan dapat

menjangkau mulai dari rencana pendidikan sampai pada pemilihan

jabatan, gaya hidup, rencana kawin, pekerjaan paroh waktu (part-time).

Selanjutnya dalam pengambilan keputusan perencanaan karir seseorang

tidak terlepas dari keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Vernon G.

Zunker (1981:2) di kutip dari Dewa Ketut Sukardi (1994:7).  Menurut

Kamus Dewan Bahasa (1996) di kutip dari Sidek Mohd Noah(2002:1)

Karir (Kerjaya) adalah suatu perjalanan atau kemajuan seseorang dalam

sesuatu lapangan kehidupan yang di jadikan profesi atau pekerjaan pilihan

demi kelangsungan hidup. Kemudian Menurut Super karir (Kerjaya)

(1957,1972) menyimpulkan rencana-rencana yang dilakukan oleh seorang

individu sebelum bekerja dan juga peranan-peranan lain yang dilakukan

setelah berencana. Menurut Munandir (1996:102) pengertian perencanaan

karir adalah  gambaran aktivitas seseorang berdasarkan pemahaman diri

dan lingkungan untuk memasuki suatu tatanan kehidupan yang selalu

berubah dalam perkembangannya. Senada dengan itu menurut Moh.

Thayeb Manrihu (1988:20) perencanakan karir merupakan serangkaian

kegiatan yang tidak saja menyangkut minat, bakat, ekonomi, keadaan



fisik, kesehatan melainkan juga menyangkut pengetahuan mengenai

lingkungan seperti bidang pekerjaan, fasilitas pendidikan, latihan, masalah

sosial ekonomi dan sebagainya. Lebih lanjut Surya (1991:31)

mengemukakan “perencanaan karir adalah suatu rangkaian proses

kegiatan yang terarah dan sistematis dalam mempersiapakan perjalanan

hidup seorang agar tercapai suatu perwujudan diri yang bermakna”.  Dari

kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan perencanaan karir adalah usaha,

upaya yang dibuat atau disusun dan diputuskan oleh seorang dalam bidang

karir untuk diterapkan dimasa yang akan datang sehingga tercapai

perwujudan diri dalam bidang karir. Josefina O. Santamaria dalam buku

nya yang berjudul Career Planning workbook (1991:7) Menyatakan:

Career planning is a deliberate process of knowing who and what we are

so that we can be sure of where we want to go or what we want to be at

some defined pion in the future. Perencanaan karir adalah proses yang di

sengaja untuk mengetahui siapa dan apa yang kita mau sehingga kita

meyakini apa yang ingin kita jalankan atau apa yang kita inginkan pada

beberapa titik yang ditentukan untuk masa depan.

Career planning is a deliberate  process of:

1). Knowing and understanding ourselves better;

2). Becoming aware of opportunities, choices and the

consequences of our choices;

3). Identifying options;

4). Making decisions about options;



5). Developing goals and action plans that will keep us moving in the

direction we want to go; and

6). Programming work, education and related training and

development experiences.

Perencanaan karir adalah proses yang disengaja:

1). Mengetahui dan memahami diri dengan lebih baik;

2). Menyadari peluang, pilihan dan konsekuensi dari pilihan kita;

3). Mengidentifikasi pilihan;

4). Mengembangkan tujuan dan rencana aksi yang akan mengikuti

bergerak ke arah yang kita ingin tuju; dan

5). Pekerjaan memprogramkan, pendidikan dan pelatihan dan

6). pengembangan pengalaman yang terkait.

b. Tujuan Perencanan Karier

Perencanaan karir memiliki tujuan, baik tujuan jangka panjang

maupun jangka pendek. Secara umum tujuan perencanaan karir menurut

Winkel (1997:625) yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dibuat

kesalahan yang berat dalam memilih di antara alternatif-alternatif yang

tersedia. Dillard (dalam Mustafa, Zen:1999:99) mengemukakan lima

tujuan umum perencanaan karir yaitu :

1. Memperoleh pemahaman diri

2. Kepuasan pribadi



3. Mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan upah

yang memadai

4. Efektifitas penggunaan waktu

5. Sebagai upaya mencapai kesuksesan peribadi dan karir yang

dicita-citakan.

Sedangkan Menurut Surya (1991:87) tujuan dari perencanan karir adalah:

1. Mencapai kesadaran dan pemahaman diri yaitu menilai kekuatan

dan kelemahan diri.

2. Pencapaian kepuasan pribadi yaitu kesesuaian pribadi dengan

tuntutan karir.

3. Mempersiapkan untuk penempatan yang memadai dalam karir.

4. Pengunaan waktu dan upaya secara efisien yaitu memilih karir.

Sejalan dengan ini Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made Sumiati (1993:26)

mengatakan manfaat perencanaan karir adalah:

1. Perencanaan karir dapat membantu mempersiapkan

pengambilan keputusan.

2. Perencanaan karir dapat membantu mengembangkan beberapa

kepercayaan dalam diri.

3. Perencanaan karir dapat membantu menemukan beberapa makna

dari aktifitas sekarang.

4. Perencanaan karir dapat memberikan ketenagan bagi diri untuk

mengenal kesempatan-kesempatan yang baik yang akan

dijumpai.



5. Perencanaan karir dapat membantu menemukan yang akan

dilakukan sekarang dalam kaitannya dengan apa yang

diinginkan selanjutnya.

6. Perencanaan karir dapat membantu menemukan apa yang harus

dipersiapkan pada setiap tahun baru dalam hidup selama tumbuh

dan berkembang sampai matang.

c. Aspek yang Diperlukan dalam Perencanaan Karir.

Dalam teori Donald Super memandang bahwa pemilihan karir

merupakan implementasi dari konsep diri: seseorang memiliki kualifikasi

untuk banyak bidang pekerjaan, setiap  pekerjaan menuntut suatu pola

karakteristik kecakapan dan sifat-sifat pribadi, meskipun konsep diri

individu dan situasi sosial berubah, proses pemilihanpun tetap berlangsung

seirama dengan pertumbuhan, mulai dari tahap eksplorasi, pemantapan,

pemeliharaan, dan menurut pola pikir. Berkaitan dengan tingkat sosial

ekonomi orang tua, kecakapan, kepribadian, dan kesempatan, sebagai

pengembangan dan implementasi konsep diri adalah merupakan hasil

intereaksi antara hereditas, faktor fisik, dan kesempatan untuk berbagai

peran, dan dukungan dari teman-teman sebaya dan orang yang memiliki

kelebihan, keterpaduan antara peubahan individu dan lingkungan.

Dewa Ketut Sukardi (1994:45-46). Dalam perencanaan karir

memerlukan kegiatan yang terarah dan sistematis.  Menurut Dewa Ketut

Sukardi dan Desak Made Sumiati (1993:28) ada beberapa kegiatan yang

mendasar yang diperlukan untuk mengembangkan perencanaan karir yang



baik. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya; pemahaman diri, pemahaman

lingkungan, menelaah dan eksplorasi jabatan, menyusun jadwal kegiatan,

mengantisipasi masalah yang mungkin timbul, meninjau rencana dan

kemampuan dalam mengambil keputusan dalam karir yang akan

dijalankan.

1. Pemahaman Diri

Pemahaman diri merupakan fondasi bagi perencanaan karir

pemahaman terhadap diri yang baik dapat membantu dalam mengenal,

mengarahkan diri, dan membuat keputusan yang tepat dalam

mewujudkan diri secara optimal, pemahaman diri dapat membantu

memilih lapangan pekerjaan atau jabatan dan dapat menyesuaikan diri

secara peribadi serta menelusuri kemungkinan-kemungkinan jabatan

yang diinginkan. Pemahaman terhadap diri, menurut Winkel

(1997:630) meliputi:

a. Inteligensi

Taraf inteligensi, yaitu kemampuan untuk mencapai prestasi-

prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Dalam

mengambil suatu keputusan mengenai pilihan jabatan, tuntutan

inteligensi memegang peranan penting.  Kemampuan inteligensi yang

dimiliki individu akan berpengaruh dalam membuat perencanaan karir,

sebab kemampuan inteligensi yang dimiliki individu dapat dipengaruhi

sebagai pertimbangan dalam memasuki pekerjaan, jabatan atau karir



dan juga sebagai bahan pertimbangan memasuki jenjang pendidikan

lanjut sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan karir.

b. Bakat Khusus

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1994:73) Bakat adalah

Kemampuan yang terkandung dalam diri individu atau

mengembangkan  sampai masa mendatang. Bakat khusus ialah

kemampuan menonjol di suatu bidang kognitif, ketrampilan, dan

kesenian.  Bakat ini dapat menjadi bekal yang memungkinkan individu

untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan tertentu.  Untuk itu perlu

kiranya bakat-bakat yang dimiliki individu diketahui lebih awal yang

berguna bagi individu dalam rangka merencanakan karir.  Seseorang

yang bekerja sesuai dengan bakatnya akan merasa lebih puas

dibanding yang tidak sesuai.  Untuk mengetahui bakat seseorang dapat

dilakukan dengan tes bakat.

c. Minat

Minat adalah merupakan salah satu unsur kepribadian  individu

yang memegang peran penting dalam pembuatan keputusan karir masa

depan Dewa Ketut Sukardi (1994:76) Minat juga suatu 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. Minat seseorang terhadap

sesuatu akan berpengaruh dalam membuat putusan pilihan jabatan



tertentu.  Dengan minat seseorang akan merasa puas dan berusaha

meningkatkan prestasinya dalam berkarir.

d. Sifat

Sifat memberi corak khas pada seseorang seperti riang, ramah,

ceroboh, tertutup, pesimis, gugup dan lainya.  Sifat-sifat yang ada pada

diri perlu diperhatikan oleh individu dalam pemilihan karir tertentu

karena setiap karir menuntut sifat-sifat tertentu seperti dokter harus

memiliki sifat teliti, tegas dan ramah. Apabila individu kurang

memperhatikan tuntutan sifat yang dibutuhkan oleh karir tertentu akan

ada indikasi tidak puasnya seseorang dalam berkarir.

e. Keadaan Fisik

Keadaan fisik yaitu ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang

seperti tinggi badan, berat badan, kekuatan dan keadaan panca indra.

Keadaan fisik ini juga perlu diperhatikan dalam merencanankan karir

tertentu, karena jenis pekerjaan tertentu memiliki pernyataan keadaan

jasmani atau fisik.

f. Prestasi Akademik

Penguasaan terhadap materi dalam pendidikan yang sedang

ditekuni oleh mahasiswa berpengaruh pada arah pilihan karir di

kemudian hari.  Mahasiswa yang menguasai materi tertentu cenderung

merencanakan karir sesuai dengan materi yang dikuasai.

g. Nilai –nilai kehidupan



Nilai-nilai kehidupan menjadi pedoman dan pegangan dalam

hidup dan sangat menentukan bagi gaya hidup seseorang.  Nilai-nilai

ini memegang peranan penting dalam keseluruhan perilaku seseorang

dan mempengaruhi harapan serta lingkup aspirasi dalam hidup

termasuk bidang pekerjaan yang dipilih dan ditekuni.

h. Cita-cita

Cita-cita merupakan keinginan-keinginan dan harapan yang

ingin dicapai seseorang dimasa yang akan datang, diantaranya cita-cita

pekerjaan.  Cita-cita terhadap suatu pekerjaan merupakan salah satu

hal yang penting dalam kehidupan seseorang.  Dengan cita-cita

pekerjaan seseorang akan dinamis dalam menjalani kehidupannya.

Mahasiswa hendaknya sudah memiliki cita-cita pekerjaan yang mana

setelah selesai berusaha untuk mewujudkannya.

2. Pemahaman Lingkungan

Pemahaman terhadap lingkungan diperlukan dalam membuat

perencanan karir dan keputusan karir, karena lingkungan akan

mempengaruhi pola pikir dan aktivitas-aktivitas seseorang.  Adapun

lingkungan tersebut yaitu:

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang memberikan

pengalaman sosial pertama pada individu.  Faktor keluarga ini

membentuk perilaku sosial individu dan berpengaruh pada pemilihan

karir seseorang.  Faktor itu antara lain; status sosial ekonomi



keluarga, pendidikan orang tua, tempat tingal dan lingkungan sekitar,

harapan orang tua, sikap dan tanggapan orang tua terhadap

prestasinya, kedudukan dan peran dalam keluarga, dan pengaruh

keluarga besar dan inti.

b. Sekolah

Sekolah merupakan tempat siswa mengenal pendidikan secara

formal.  Berbagai konsep dan pengalaman diperoleh siswa ketika

dilingkungan sekolah.  Berinteraksi antar guru dapat membantu

mengenal lingkungan sekolahnya.  Personil sekolah sangat berperan

penting dalam membantu membuat serangkaian rencana karir masa

depan.  Persepsi terhadap sekolah yang dimasukinya akan

berpengaruh terhadap karirnya.  Untuk itu sekolah membuat program-

program yang membantu siswa lebih mengenal sekolah yang di

masukinya.

c. Teman sebaya

Beraneka pandangan dan variasi harapan tentang masa depan

yaitu terungkap dalam pergaulan sehari-hari.  Pandangan yang

meninggalkan kesan positif akan menimbulkan sikap optimis pada

seseorang dan sebaliknya.  Pergaulan teman sebaya ini juga ikut

berpengaruh dalam perencanaan karir seseorang.

d. Masyarakat

Maasyarakat adalah lingkungan sosial budaya dimana

seseorang dibesarkan.  Lingkungan ini berpengaruh terhadap



pandangan dalam banyak hal yang di pegang oleh setiap keluarga.

Pandangan ini mencakup gambaran tentang aneka jenis pekerjaan,

luhur atau tidaknya, peran pria dan wanita dalam kehidupan

masyarakat dan cocok tidaknya pekerjaan tertentu untuk pria dan

wanita.

e. Pendidikan lanjutan (perguruan tinggi)

Pemahaman tentang pendidikan lanjutan yang akan di tempuh

mahasiswa akan berpengaruh dalam pembuatan perencanaan karir

mahasiswa.  Pengetahuan tentang dunia kerja dan syarat-syarat harus

disiapkan untuk memasukinya akan menambah alternatif yang tepat

untuk perwujudan rencana karir yang di inginkan mahasiswa.

f. Dunia Kerja

Pengetahuan tentang dunia kerja yaitu informasi tentang

bidang-bidang pekerjaan.  Informasi itu meliputi dunia kerja,

hambatan-hambatan dalam berkarir, persyaratan, kualifikasi, gaji,

prospek kerja dan lainnya.  Informasi yang akurat tentang dunia kerja

akan membantu seseorang dalam menimbang rencana karirnya.

3. Menelaah dan Eksplorasi jabatan

Menelaah dan mengekplorasi jabatan penting dilakukan untuk

menetapkan pemilihan jabatan.  Kegiatan menelaah jabatan diantaranya;

menelaah nama jabatan, pelaksanaan tugas, kualifikasi, jenis kelamin,



batas umur, persyaratan fisik, aktivitas fisik, persyaratan mental,

persyaratan sosial, keterampilan khusus, kondisi pekerjaan, gaji dan

kesempatan promosi.

4. Menyusun Jadwal Kegiatan

Secara menyeluruh sasaran dari perencanaan karir adalah keputusan

yang bijaksana.  Untuk menyusun persiapan-persiapan dengan membuat

jadwal kegiatan.  Jadwal kegiatan dalam suatu perencanaan karir memiliki

keuntungan, diantaranya merasa lebih tenang dalam menjalankan

aktivitas, memiliki kebiasaan kerja yang rutin dan mampu mengendalikan

diri dari gangguan yang merusak rencana.

5. Mengantisipasi Masalah yang mungkin timbul.

Dalam menjalankan rencana yang telah disusun mungkin saja akan

terjadi masalah-masalah. Untuk itu masalah-masalah tersebut dapat di

perdiksi dan mempertimbangkan alternatif-alternatif pemecahan masalah

agar pilihan karir yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

6. Meninjau rencana dan kemampuan

Perencanaan karir yang telah dibuat perlu ditinjau kembali dan perlu

melakukan ekplorasi dan menelaah kemungkinan-kemungkinan masa

depan yaitu peranan yang ingin dipegang dalam kerja dan kemampuan

untuk melaksanakan rencana serta prospek pengembangan karir.

2. Konsep Operasional



Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak terjadi salah

pengertian terhadap jalannya penelitian penulis.  Untuk menjaring data-data

yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah diatas maka, perencanaan

karir mahasiswa bimbingan Konseling Islam bisa dikatakan memiliki

pengaruh yang signifikasi terhadap perencanaan karir mahasiswa bimbingan

Konseling Islam apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

a. Perencanaan

Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai cirri-ciri yang berorentasi kepada pelaksanaan di masa

mendatang.

2. Proses yang kontinuitas dan flleksibilitas.

3. Mengusahakan perencanaan dapat seoperasional mungkin dalam

mencapai tujuan.

4. Adanya evaluasi dalam proses perencanaan. (Yasir:2011:2)

b. Karir

Indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan mahasiswa untuk memahami diri

2. Kemampuan mahasiswa dalam memahami lingkungan.

Kerangka Pemikiran

Untuk membuat perencanaan karir dibutuhkan pemahaman terhadap

diri dan lingkungan mahasiswa.  Pemahaman terhadap diri sendiri meliputi

pemahaman terhadap inteligensi, bakat, minat, keadaan fisik, prestasi akademik,



Pemahaman ligkunngan

Perencanan
Karir mahasiswa

Tahun Ajaran
2011

Pemahaman diri

nilai-nilai kehidupan, cita-cita dan sifat.  Sedangkan pemahaman terhadap

lingkungan meliputi pemahaman terhadap keluarga, teman, masyarakat,

pendidikan dan dunia kerja.  Perencanan karir mahasiswa di tinjau dari aspek

pemahaman diri dan lingkungan.

Sebagai kerangka Pemikiran penelitian ini digambarkan pada bagan di

bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metode penelitian iyalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu.  Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci

yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

(Sugiono,2012:1)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini di rancang dengan mengunakan pendekatan deskriptif,

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini mengungkapkan

tentang gejala peristiwa dan kejadian apa adanya atau apa yang sebenarnya

terjadi.  Menurut Irawan (1990:60) menyatakan bahwa Penelitian deskriptif

bertujuan mendiskripsikan atau memaparkan hal seperti apa adanya.

Aspriasi / Cita-cita

Pekerjaan /
Pendidikan



Sementara itu menurut A. Muri Yusuf (1991:87) menyatakan bahwa

penelitian deskriptif salah satu jenis penelitian yang bertujuan

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara

detail.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pegumpulan data

yang di dalamnya terdapat data yang bersifat kuantitatif. Secara umum

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menggenai perencanaan

karir mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Suska Riau, ditinjau dari aspek pemahaman diri dan

pemahaman lingkungan.

2. Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Suska Riau, dengan pertimbangan bahwa peneliti adalah

mahasiswa Bimbingan konseling Islam yang perna belajar mata kuliah

Bimbingan Karir selain itu responden yang terkait  hanya ada pada Fakultas

Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Suska

Riau.

b. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan karakteristik yang dapat diteliti. Gay

(1987:102) menyatakan “The population is the group of interest to the

researcher, the group to wich she or he would like the results of the study to



be generalizable”. Nana Sudjana (1975:56) menyatakan bahwa populasi

penelitian adalah semua nilai yang mungkin diteliti, baik perhitungan maupun

pengukuran kuantitatif dengan karakteristik tertentu mengenai sekumpulan

objek yang lengkap dan jelas. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto

(1999:115) berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Bimbingan

Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yang

berjumlah 196 orang.

c. Sampel

Menurut A. Muri Yusuf (2005:183) menyatakan sampel adalah sebagian

dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sejalan dengan itu

Suharsimi Arikunto (1999:117) menyatakan sampel adalah sebagian atau

wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

dilakukan pada mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester V

(lima) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yang berjumlah 74

mahasiswa.

Menurut Suharsimi Arikunto (2008:116) menuliskan apabila sampel

kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%

atau 20-55% atau lebih.

Karena jumlah sampel besar, maka penulis melakukan penarikan

sampel dengan menggunakan purposive total sampling. Terhadap mahasiswa



jurusan Bimbingan Konseling Islam semester V (lima) yang jumlah laki-laki

23 orang dan perempuan 51 orang sehingga totalnya 74 orang.

Pengambilan sampel ini dilakukan secara purposive total sampling.

Menurut A. Muri Yusuf (2005:205) menyatakan purposive total sampling

dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan. Sampel ini di ambil

dengan alasan: mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam yang terdaftar

pada semester V serta telah mengambil mata kuliah Bimbingan Karir.

Untuk itu perlu di tetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah

mahasiswa semester V yang berjumlah 74 Orang. Hal tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Sampel

No Tahun Ajaran 2011-2012 Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan
1 Lokal A 10 27 37
2 Lokal B 13 24 37
Jumlah 74

Sumber: Arsip Jurusan BKI FDK UIN SUSKA RIAU Tahun Ajaran 2011-2012

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang penulis perlukan, penulis menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Angket, penulis mengunakan dan menyebarkan sejumlah pertanyaan

dalam bentuk angket terhadap mahasiswa yang dijadikan sampel.

b. Dokumentasi, mendapatkan fakta-fakta penting ditempat yang berkaitan

dengan masalah-masalah.  Dokumen dalam bentuk catatan.

4. Analisis Data



Untuk menjawab pertanyaan penelitian, teknik dianalisis data dengan

cara sebagai berikut:

a. Mencari skor yang diperoleh masing-masing aspek yang diteliti.

b. Menghitung skor yang diperoleh dari setiap responden baik masing-

masing aspek yang diteliti maupun secara keseluruhan

c. Mencari skor ideal dari masing-masing aspek yang diteliti

d. Menghitung bobot pemahaman dari responden dengan formulasi sebagai

berikut dengan mengunakan rumus persentase.

∑X
PR= X 100 %

∑i

Nana Sudjana (1989:23)
Keterangan:

PR =Pencapaian Responden

∑X =Skor Perolehan Responden

∑ i =Jumlah Item

1. Presentase antara 76% - 100% dikatakan “Baik”

2. Presentase antara 56% - 75 % dikatakan”Cukup Baik”

3. Presentase antara 40% - 55 % dikatakan”Kurang Baik”

4. Presentase antara 0 % - 39 % dikatakan”Tidak Baik” (Suharsimi

Arikunto, 1998:246)



H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN Berisikan tentang latar belakang, alasan pemilihan

judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis

konsep operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN berisikan tentang

sejarah singkat UIN SUSKA RIAU, Tentang FDK, dan sekilas tentantg

Jurusan BKI beserta Visi Misinya.

BAB III : PENYAJIAN DATA Merupakan bab yang menyajikan tentang

perencanaan karir mahasiswa Bimbingan Konseling Islam angkatan 2011

FDK UIN SUSKA RIAU.

BAB IV : ANALISIS DATA bab yang berisikan tentang perencanaan karir,

pemahaman diri, dan pemahaman lingkungan mahasiswa Bimbingan

Konseling Islam FDK.

BAB V : PENUTUP Dalam bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan

saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


