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ABSTRAK 

 

 

Nama : Nur Azizah 

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam 

Judul :  Pelaksanaan Layanan Informasi dalam Memberikan Bimbingan 

Karir pada Siswa Kelas XII Di SMA Negeri 1 Rao Pasaman 

Sumatera Barat 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya informasi yang didapatkan siswa 

kelas XII terkait bimbingan karir,  rumusan masalahnya adalah bagaimana proses 

layanan  informasi dalam memberikan bimbingan karir pada siswa kelas XII di 

SMA Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui proses layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir 

pada siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat. Jenis 

penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field research) yang menggunakan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku 

yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi, data diklarifikasikan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima (5) orang 

Guru BK dan Kepala sekolah SMA N 1 Rao. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pelaksanan layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir pada siswa 

kelas XII di SMA Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat sudah dilaksanakan 

dengan baik oleh lima (5) orang Konselor/Guru BK dengan cara, sebagai berikut: 

menyesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ingin disampaikan Guru BK, 

Guru BK mengunjungi siswa ke kelas, Menyediakan layanan konsultasi bagi 

siswa yang ingin konsultasi ke Ruang BK, dan menyediakan konseling online 

dimasa pendemi Covid-19.   

 

Kata Kunci : Layanan Informasi, Bimbingan Karir 
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ABSTRACT 

 

 

Name : Nur Azizah 

Department :  Islamic Counseling Guidance 

Title : The Implementation of Information Service in Providing the 

Career Guidance among Students of Class XII of SMA 

Negeri (State Senior High School) 1 Rao Pasaman Sumatera 

Barat 

 

This research is motivated by the lack of information obtained by XII grade 

students regarding career guidance. The problem formulation is how the process 

of information services in providing career guidance to class XII students at SMA 

Negeri 1 Rao Pasaman West Sumatra is. The purpose of this study is to know the 

process of information services in providing career guidance to class XII students 

at SMA Negeri 1 Rao Pasaman, West Sumatra. This  research is a field study 

using descriptive data in the form of written and spoken words from people who 

are observed and interviewed. Data are collected from interviews, observation and 

documentation. The data were clarified using qualitative descriptive methods. The 

informants in this study consisted of five (5) BK (Counseling) teachers and the 

principal of SMA N 1 Rao. The results showed that the implementation of 

information services in providing career guidance to XII grade students at SMA 

Negeri 1 Rao Pasaman West Sumatra has been carried out well by five (5) 

counselors in the following ways: BK teachers convey the counseling by adjusting 

to the information needs, BK teachers visit the students to their classes, BK 

teachers provide consultation services for students who want to consult in the 

counseling room, and they provide online counseling during the Covid-19 

epidemic. 

 

Keywords: Information Services, Career Guidance 
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KATA PENGANTAR 
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“Pelaksanaan Layanan Informasi dalam Memberikan Bimbingan Karir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak menimbulkan 

berbagai problematika dalam kehidupan manusia. Problematika yang sering 

dijumpai dikehidupan manusia diantaranya problem pribadi, sosial, moral, 

nilai-nilai dalam masyarakat, dan yang paling sering dijumpai adalah  

pemilihan dunia pekerjaan. Salah dalam memilih pekerjaan dan tidak 

menguasai pekerjaan yang dijalani bahkan tidak memperoleh pekerjaan susuai 

dengan bakat, minat dan cita-cita pasti akan menimbulkan problem-problem 

dikemudian hari.  

Tak sedikit orang yang mengalami problematika dalam pekerjaan, 

banyak orang yang merasa bingung dan ketidak tauan dalam hal pekerjaan dan 

karir perlu adanya bimbingan sepenuhnya untuk memberikan pemahaman 

tentang hal pekerjaan dan karir terutama di usia remaja akhir pada rentang usia 

17-22 tahun. 

Remaja akhir yaitu masa siswa SMA dalam perkembangannya 

menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan dimulai dari hal 

tentang pekerjaan dan  karir. Dimasa ini siswa diharapkan mampu mulai 

merencanakan masa depan karirnya sebagai persiapan dalam pemilihan karir 

di dunia kerja. 

Sesuai dengan tahap perkembangan karir di usia 17-22 tahun 

merupakan tahap dimana siswa mulai mengeksplorasi mengenai kehidupan. 

Dimulai sejak siswa memiliki kesadaran bahwa dunia pekerjaan adalah bagian 

dari kehidupan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tentu harus 

dipersiapkan sebaik dan sedini mungkin dengan melakukan berbagai pelatihan 

dan pendidikan.
1
 

                                                             
1
 Hidayati, Novi Wahyu, “ Pengaruh Layanan Informasi Studi Lanjut Terhadap 

Prancanaan Karir Siswa,” Pontianak: Jurnal Pendidikan IKIP-PGRI”. Vol.2. No.1(Juni 2014) 

Hlm 95. 
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Adapun lembaga yang wajib memberikan Pendidikan yang layak 

kepada siswa adalah sekolah. Sekolah diharapkan dapat membantu siswa 

dalam merancang masa depan yang diinginkan dan menjadikannya sebagai 

sosok yang mandiri. Tenaga pendidik merupakan orang yang berperan untuk 

memberikan pendidikan kepada siswa yang dengan tugas untuk melayani 

secara memadai dengan memberikan bimbingan secara berkala bimbingan 

tersebut haruslah didukung oleh beberapa factor seperti factor guru, orang tua, 

kurikulum, sarana dan prasarana, serta proses belajar mengajar, adapun factor 

semua itu harus bekerja selaras dengan tujuan Pendidikan yang sudah 

ditetapkan yaitu Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak 

bangsa yang mandiri dan terarah. 

Sesuai dengan tugas tenaga kependidikan memberikan pelayanan yang 

memadai dan melakukan bimbingan terus menerus  kepada siswa hal itu bisa 

dilihat dari diberikan dan terlaksananya layanan informasi yang menjadi 

kebutuhan amat penting bagi siswa dalam memberikan wawasan kepada siswa 

sehingga informasi dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk mencegah 

dan mengatasi kesulitan yang dihadapi, serta untuk perencanaan masa 

depanya. 

Di sekolah tentu memiliki layanan informasi yang diberikan Guru BK 

dimana layanan informasi ini merupakan layanan bimbingan konseling yang 

memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi baik itu 

informasi pendidikan ataupun karir yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk kepentingan siswa dimasa yang akan datang. 

Layanan informasi sangat penting bagi siswa mengingat informasi 

sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, pengembangan diri dan sebagai 

dasar dalam memberikan bimbingan karir siswa. Layanan informasi yang 

diberikan Guru BK merupakan sebagai bentuk bantuan dalam menyelesaikan 

masalah siswa salah satunya yaitu dalam hal karir.
2
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 Prayitno, Konseling Profesional Yang Berhasil (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet. Ke-

2. Hlm 66. 
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Layanan ini bertujuan memberikan informasi secara lengkap tentang 

karir dengan harapan siswa dapat memilih karir sesuai dengan potensi yang 

dimiliki.  

Tanpa informasi dan bimbingan karir yang cukup siswa tidak akan 

mampu memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya sehingga siswa tidak 

bisa mandiri dalam mengambil keputusan untuk hidupnya setelah lulus dari 

sekolah menengah atas. 

Hal demikian terjadi pada siswa SMA Negeri 1 Rao dari penjelasan 

siswa kelas XII yang mengatakan adanya kebingungan dan ketidaktauan 

dalam urusan karir atau jurusan di perguruan tinggi dan masih bimbang antara 

yang dipilih dan belum mengetahui prospek kerja kedepanya, karena 

kurangnya informasi yang diterima siswa mengenai karir selama ini. 

Berdasarkan wawancara pertama yang peneliti lakukan bersama siswa di 

tanggal  22 januari 2020, peneliti memperoleh gambaran bahwa siswa kelas 

XII masih kebingungan menentukan arah hidupnya setelah  tamat dari sekolah 

menengah atas apakah ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau 

bekerja atau bahkan menikah muda.  

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Guru Bimbingan dan 

Konseling di  SMA Negeri 1 Rao pada tanggal 22 januri 2020  mengatakan 

bahwa Guru BK telah memberikan bimbingan karir tetapi tidak secara lengkap 

hanya saja memberikan materi mengenai hal-hal umum seperti 

memperkenalkan universitas-universitas terbesar di Indonesia meliputi UI, 

UGM, ITB, IPB dan yang lainya.  

Untuk menanggapi masalah yang dihadapi siswa yang kurang 

informasi dalam bimbingan karir perlu bantuan para pembimbing seperti Guru 

BK. Guru BK sangat berperan penting untuk membantu siswa serta 

dibutuhkan layanan informasi mengenai bimbingan karir agar siswa atau 

konseli memperoleh pemahaman tentang dunia kerja, peluang-peluang kerja 

yang terbuka dan mengembangkan sikap kerja yang positif serta keterampilan 

menyusun rencana dan pengambilan keputusan kerja
3
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 Hartono, Bimbingan Karir (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm.30. 
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 Tujuan layanan informasi yang diberikan Guru BK agar siswa 

mengetahui dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk 

keperluan hidup sehari-hari dan perkembangan dirinya. 

Dari uraian di atas maka peneliti akan berusaha meneliti mengenai 

proses layanan  informasi yang mengalami kekurangan informasi terkait 

bimbingan karir berdasarkan permasalahan yang ada peneliti tertarik 

membahas permasalahanya dengan judul “PELAKSANAAN LAYANAN 

INFORMASI DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN KARIR PADA 

SISWA KELAS XII DI SMA NEGERI 1 RAO PASAMAN SUMATERA 

BARAT” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pelaksanaan  

Pengertian Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi 

(KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, 

keputusan dan sebagainya).
4
 

2. Layanan Informasi 

Menurut Prayitno dan Amti layanan informasi merupakan layanan 

yang diberikan Guru BK/konselor kepada Siswa/konseli untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai macam informasi 

diri, sosial, belajar, dan karir yang dibutuhkan siswa untuk keperluan 

dalam merencanakan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki.
5
 

3. Bimbingan Karir 

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu 

yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat 

memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat 

betindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat. Artinya bimbingan berupaya membantu 

                                                             
4
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan. (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, 

pukul 10.15). 
5
 Ahmad Nafi,  Kematangan Karir Peseta Didik Zaman Now (Yogyakarta: GRUP 

Penerbitan  CV BudI Utama, 2020), Hlm 20. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan
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konseli mengembangkan potensi-potensi yang ada didalam diri konseli 

sendiri sehingga konseli mampu mengatasi berbagai permasalahan hidup 

secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain dan 

pemberian bantuan itu dilakukan secara berkesinambungan.
6
 

Sedangkan bimbingan karir merupakan salah satu dari layanan 

bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa mencapai tugas 

perkembangan siswa. 

Dalam lampiran permendikbud no 111 tahun 2014 mendefenisikan 

bimbingan karir merupakan proses pemberian bantuan dari Guru 

BK/konselor kepada siswa/konseli yang mengalami pertumbuhan, 

perkembangan, eksplorasi serta dalam memberikan materi tentang 

pengambilan keputusan karir seumur hidupnya sesuai dengan potensi diri 

dan peluang yang tersedia di lingkungan siswa sehingga memperoleh 

kesuksesan dalam hidupnya.
7
 

4. SMA Negeri 1 Rao 

SMA Negeri 1 Rao merupakan Sekolah Menengah Atas milik 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat yang 

terakreditasi A dengan nilai 94 (Unggu) beralamat di Jalan Tuanku Rao 

NO.17 Tarung-tarung, Kec. Rao, Kab. Pasaman- Provinsi Sumatera Barat 

 

C. Alasan Memilih Judul 

Penelitian yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan layanan 

informasi dalam memberikan bimbingan karir pada siswa kelas XII di SMA 

Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat dilakukan dengan melihat beberapa 

alasan, yaitu: 

1. Permasalahan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

keilmuan yang peneliti pelajari selama ini pada program studi Bimbingan 

Konseling Islam di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

                                                             
6
Samsul Munir Amin, Bimbingan Dan Konseling Islam (Jakarta: AMZAH, 2013), Hlm 6. 

7
 Dede Rahmad Hidayat, dkk, Karir Teori dan Aplikasinya Dalam Bimbingan Dan 

Konseling Komprehensif  (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), Hlm 164. 
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2. Permasalahan yang dikaji dalam judul merupakan masalah tahunan bagi 

siswa kelas XII SMA Negeri 1 Rao, sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti masalah tersebut. 

3. Peneliti mampu untuk meneliti masalah-masalah yang terdapat dilapangan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah “Bagaimana proses layanan informasi dalam memberikan 

bimbingan karir pada siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao Pasaman 

Sumatera Barat.?“ 

 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui proses layanan informasi dalam memberikan 

bimbingan karir pada siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao Pasaman 

Sumatera Barat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

melaksanakan proses layanan informasi khususnya dalam memberikan 

bimbingan karir kepada siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao 

Pasaman Sumatera Barat. 

b. Manfaat Praktisi 

1) Bagi Konselor 

Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

informasi bagi konselor atau Guru Bk dalam melaksanakan proses 

layanan informasi yang berkaitan dengan bimbingan karir. 

2) Bagi Lembaga 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan secara ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh 
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sekolah melalui Guru BK tentang pelaksanaan layanan informasi 

dalam memberikan bimbingan karir kepada siswa. 

c. Manfaat Akademik 

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar strata satu 

(S1) pada Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

penegasan istilah, alasan memilih judul, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang proses layanan 

informasi dalam memberikan bimbingan karir yaitu berupa 

pengertian layanan informasi, tujuan, pendekatan dan unsur 

kegiatan layanan, komponen-komponen layanan informasi, 

asas-asas layanan informasi dan pengertian bimbingan 

karir, tujuan, prinsip-prinsip, ruang lingkup bimbingan karir 

di sekolah.  

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang 

penelitian pakai mencakup desain penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu 

SMA Negeri 1 Rao. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas hasil penelitian yang 

menggambarkan bagaimana proses layanan informasi 
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dalam memberikan bimbingan karir pada siswa kelas XII di 

SMA Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat terhadap 

siswa yang kurang mendapatkan layanan informasi 

mengenai bimbingan karir. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini membahas kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran 

yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Terdahulu 

1. Penelitian Eko Putra 

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Putra, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012 dengan judul 

Pelaksanaan Layanan Informasi Karir Di Sekolah Menengah Atas Negeri 

12 Pekanbaru. 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan 

informasi karir di SMA Negeri 12 Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi karir siswa di SMA 

Negeri 12 Pekanbaru.  

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-

sama ingin mengetahui pelaksanaan tetapi didalam  penelitian yang 

dilakukan oleh eko putra hanya ingin mengetahui layanan informasi karir 

dan faktor yang mempengaruhi sedangkan di penelitian yang peneliti 

lakukan ingin mengetahui proses pelaksanaan layanan informasi dalam 

memberikan bimbingan karir pada siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao 

Pasaman Sumatera Barat. 

2. Penelitian Rosalina Rambe 

Penelitian yang dilakukan Rosalina Rambe, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018. Dengan judul Layanan 

Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan Perencanaan Karir Siswa Kelas XI 

MIA 3 Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. 

Penelitian yang dilakukan Rosalina Rambe bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana proses perencanaan karir siswa kelas XI MIA 3 di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan sebelum dan sesudah dilakukanya 

bimbingan karir. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rosalina Rambe dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dimana penelitian Rosalina 

terfokus pada layanan bimbingan karir sedangkan penelitian peneliti 

terfokus pada layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir tidak 

hanya membahas bimbingan karir tetapi juga membahas proses layanan 

informasinya. 

 

B. Landasan Teori 

1. Layanan Informasi 

a. Pengertian Layanan Informasi 

Layanan informasi ialah sebuah proses layanan yang diberikan 

kepada individu dengan tujuan untuk memenuhi segala kekurangan 

informasi yang ingin di peroleh, dalam layanan informasi ini akan 

disampaikan berbagai informasi kepada peserta penerima informasi, 

dan setelah informasi tersebut didapatkan, maka kemudian di olah dan 

digunakan oleh peserta atau individu sebagai alat bantu dalam 

perkembangan kehidupannya.
8
 

Layanan informasi ialah salah satu jenis dari layanan 

bimbingan konseling yang berada di sekolah, layanan ini bertujuan 

untuk membantu siswa dalam menghindari dan menghadapi 

permasalahan yang dapat menganggu dalam pencapaian 

perkembangannya, baik terhadap belajar, karir, pribadi, maupun social. 

Adapun yang diharapkan dari layanan informasi ialah dapat 

memahami dan menerima berbagai informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan dalam merancang karirnya.
9
 

Defenisi lain juga mengartikan bahwa layanan informasi 

merupakan salah satu layanan yang diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan individu dalam mencari dan mendapatkan informasi, dalam 

                                                             
8
 Prayitno, Prayitno, Konseling Profesional Yang Berhasil, Hlm 66.  

9
 Hidayati, Richma, “Layanan Informasi Karir Membantu Peserta Didik Dalam 

Meningkatkan Pemahaman Karir,” Jurnal Konseling GUSJIGANG, Vol. 1. No. 1. ISSN. 2460-

1187. ( Juni 2015).  
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layanan informasi ini tidak hanya memberikan sebuah informasi tetapi 

juga memberikan penjelasan, dan pengarahan terhadap penerima 

informasi, mengenai sistem belajar, informasi jurusan, kelanjutan 

studi, cara bergaul dengan teman dan informasi mengenai jenis-jenis 

pekerjaan.
10

 

Sedangkan Tohirin menjelaskan layanan informasi berarti 

usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta 

pemahaman tentang lingkungan hidup dan tentang proses 

perkembanganya.
11

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa layanan informasi merupakan layanan yang memberikan 

informasi sesuai dengan kebutuhkan siswa atau konseli. 

b. Tujuan Layanan Informasi 

Prayitno mengemukakan tujuan umum dari layanan informasi  

yaitu agar individu dapat menguasai informasi tertentu. Informasi 

tersebut selanjunya digunakan oleh individu untuk keperluan hidupnya 

sehari-hari dan perkembangan dirinya. Sedangkan tujuan khusus 

layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling yaitu fungsi 

pemahaman. Individu memahami informasi dengan berbagai seluk 

beluk sebagai isi layanan informasi.  

Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk 

pemecahan masalah, mengembangkan potensi diri, dan mengarahkan 

diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan keputusan 

yang diambil.
12

 

Stross dan Parris juga mengemukakan tujuan dari layanan 

informasi adalah apa yang diinginkan, apa yang dimiliki dan apa yang 

dilakukan individu dalam karir merupakan tiga hal yang saling 

                                                             
10

 Elvi Mua‟awanah dkk, Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar(Jakarta: PT Bumi 

AKSARA 2009), Hlm 66. 
11

 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada,  2007), Hlm 147. 
12

 Prayitno, Prayitno, Cet. Ke-2, Hlm 66.  
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berkaitan. Pendapat yang disampaikan oleh Stroos dan Parris ini 

mengungkapkan betapa pentingnya informasi tentang karir.
13

 

Disisi lain layanan informasi bertujuan untuk mengembangkan 

kemandirian. Pemahaman dan penguasaan individu terhadap informasi 

yang diperlukan akan memungkin individu mampu memahami dan 

menerima diri dan lingkunganya secara positif, mampu mengambil 

keputusan, mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna 

sesuai dengan keputusan yang diambil seta mampu 

mengaktualisasikan diri.
14

 

Selain itu tujuan dari layanan informasi adalah untuk 

memberikan upaya dalam mencegah dan menyelesaikan masalah serta 

mengembangkan  potensi diri yang ada. 

c. Pendekatan dan Unsur Kegiatan Layanan 

1) Pendekatan, menurut prayitno layanan informasi diselenggarakan 

secara langsung dan terbuka oleh konselor untuk para pesertanya. 

Berbagai teknik dan media yang bervariasi dan luwes dapat 

digunakan dalam forum dengan format klasikal dan kelompok. 

2) Format dan Penahapan, untuk layanan informasi format yang 

umumnya dipakai adalah format klasikal dengan jumlah peserta 

yang terbatas (satu kelas atau gabungan beberapa kelas). Dapat 

pula dengan format individual yang dilakukan terkait dengan 

layanan konseling perorangan. 

3) Teknik, dalam memberikan layanan informasi konselor dapat 

menggunakan teknik ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 

4) Waktu dan tempat, dilakukan tergantung pada peserta, format dan 

isi layanan. Jika format klasikal dan isinya yang terbatas untuk 

siswa dapat diselenggarakan dikelas-kelas menurut jadwal 

pembelajaran sekolah. Sedangkan layanan informasi khusus 

memerlukan waktu dan tempat yang perlu diatur secara khusus. 

                                                             
13

 Hartono, Bimbingan Karir, Hlm 127. 
14

 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Hlm 148. 
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d. Langkah-Langkah Pelaksanaan Layanan Informasi 

Langkah-langkah yang digunakan pembimbing dalam 

memberikan informasi pada siswa dilakukan berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainya tergantung pada isi layanan informasi, teknik 

pelaksanaan layanan informasinya dan rujukan ataupun sumber dari 

informasi.  

Secara umum ada tiga langkah-langkah layanan informasi yang 

bersumber dari Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya: 

1) Langkah Persiapan 

a) Menetapkan tujuan dan isi informasi, termasuk alasan-alasan, 

meliputi: untuk siapa informasi disiapkan.?, apakah akan tetap 

dibutuhkan siswa.?, apakah berharga bagi siswa.?, apakah 

cukup akurat dan baru.?, apakah ada hubunganya dengan hal-

hal yang sudah diketahui siswa.? 

b) Mengidentifikasi sasaran (siswa) yang akan menerima 

informasi, meliputi: berapa jumlahnya.?, bagaimana 

krakteristiknya.? 

c) Mengetahui sumber-sumber informasi, meliputi: dari satu atau 

banyak sumber.?, apakah sumber-sumber itu mudah dicapai 

dan digunakan.? 

d) Menetapkan teknik penyampaian informasi, meliputi: cocokkah 

dengan tujuan, isi dan sumber.?, dapatkah menarik perhatian 

siswa.?, bagaimana konsekuensi waktu, biaya dan 

pengorganisasianya.? 

e) Menetapkan jadwal dan waktu layanan, meliputi: kapan, berapa 

kali, di mana.?, berapa lama pemberian informasi 

dilaksanakan.? 

f) Menetapkan ukuran keberhasilan, meliputi: apa kriterianya 

bahwa pemberian informasi berhasil baik.?, bagaimana 

mengukur keberhasilan itu.? 
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2) Langkah Pelaksanaan 

Pelaksanan layanan informasi tentu dipengaruhi oleh 

langkah persiapan dan metode yang digunakan. Meskipun ketika 

isi dan tujuan pemberian layanan informasi sama tetapi dalam 

proses pelaksanaan menggunakan Teknik atau cara yang berbeda 

maka akan diperoleh hasil yang berbeda. 

Untuk menghindari itu terjadi, maka da beberapa hal yang 

perlu untuk diperhatikan dalam langkah pelaksanaan layanan 

informasi, adapun hal-hal tersebut antara lain: 

a) Pemberian layanan informasi haruslah menarik minat dan 

perhatian siswa 

b) Berikan informasi secara sistematis dan sederhana, sehingga 

jelas isi dan manfaatnya. 

c) Berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan siswa 

sehari-hari. 

d) Bila menggnakan teknik siswa mendapatkan sendiri, 

persiapkan sebaik mungkin sehingga setiap siswa mengetahui 

apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dicatat, dan apa 

yang harus ia lakukan. 

e) Bila menggunakan teknik langsung atau tak langsung, 

usahakan tidak terjadi kekeliruan. Informasi yang keliru dan 

diterima siswa, sukar untuk mengubahnya. 

f) Usahakan selalu kerja sama dengan guru di bidang studi dan 

wali kelas, pembimbing, tidak saling bertentangan atau ada 

keselarasan antara sumber informasi. 

3) Langkah Evaluasi 

Pembimbing hendaknya mengevaluasi setiap layanan 

informasi. Langkah evaluasi ini kerap kali dilupakan, sehingga 

tidak diketahui sampai seberapa jauh siswa mampu menangkap 

informasi. Manfaat dari langkah evaluasi, ialah: 



 

 
 

15 

a) Pembimbing mengetahui hasil layanan informasi, meliputu: 

sampai seberapa jauh siswa telah memahami isi informasi.?, 

adakah kekeliruan penangkap informasi oleh para siswa.? 

b) Pembimbing mengetahui efektivitas suatu teknik. 

c) Pembimbing mengetahui apakah persiapanya sudah cukup 

matang atau masih banyak kekurangan. Jadi untuk berikutnya 

akan lebih baik lagi. 

d) Pembimbing mengetahui kebutuhan siswa akan informasi lain 

atau informasi yang sejenis. 

e) Bila dilakukan evaluasi, siswa merasa perlu memperhatikan 

lebih serius, bukan sambil lalu. Dengan demikian timbul sikap 

positif dan menghargai isi informasi yang diterimanya.
15

 

e. Komponen Layanan Informasi 

Prayitno mengemukakan tiga komponen pokok dalam layanan 

informasi, yaitu konselor, peserta dan informasi yang menjadi isi 

layanan. 

1) Konselor 

Konselor adalah tenaga profesional dalam proses layanan 

informasi bimbingan konseling yang menguasai sepenuhnya 

informasi yang menjadi isi layanan, menggunakan cara-cara yang 

efektif untuk melaksanakan layanan, dan mengenal baik peserta 

layanan dan kebutuhanya akan informasi. 

2) Peserta 

Peserta layanan dapat berasal dari berbagai kalangan 

meliputi mahasiswa, siswa di sekolah, karyawan instansi, anggota 

organisasi, dan industri ataupun dunia usaha serta anggota 

masyarakat yang lainya, baik secara kelompok maupun 

perorangan. Bahkan narapidana dan mereka yang berada dalam 
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 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir Disekolah-sekolah (Jakarta: CV. Ghalia 

Indonesia, 1994), Hlm 240-242. 
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kondisi khusus tertentu pun dapat menjadi peserta layanan 

informasi asal suasana dan ketentuan yang berlaku memungkinkan. 

3) Isi Layanan 

Isi layanan informasi sangat beragam, tergantung pada 

kebutuhan peserta layanan. Pada dasarnya informasi yang 

diberikan mengacu kepada seluruh bidang pelayanan konseling, 

yaitu bidang perencanaan karir, kehidupan berkeluarga, 

pengembangan social, kehidupan agama dan berwarganegara, 

pribadi, pemilihan karir, serta kegiatan belajar. 

Untuk lebih rinci Prayitno megelompokkan jenis-jenis 

informasi yang menjadi materi layanan menjadi delapan 

kelompok
16

, sebagai berikut : 

a) Informasi karakter cerdas. 

b) Informasi perkembangan diri. 

c) Informasi kehidupan berkeluarga. 

d) Informasi pekerjaan/karir dan ekonomi. 

e) Informasi hubungan antar pribadi, sosial, nilai, dan moral. 

f) Informasi pendidikan. 

g) Informasi kehidupan beragama. 

h) Informasi sosial budaya, politik, dan kewarganegaraan. 

Pemberian layanan informasi terkait bimbingan karir siswa di 

sekolah harus berpedoman pada kebutuhan pribadi siswa, lapangan 

kerja atau dunia kerja yang ada, sekolah, dan dihubungkan dengan 

kebutuhan yang terkait dengan perkembangan Pendidikan, pribadi, 

maupun social dari pribadi siswa.  

Pemberian layanan informasi kepada siswa di sekolah dapat 

dilaksanakan dengan berikut : 

1) Menyediakan sumber informasi mengenai karir ataupun pekerjaan 

maupun jabatan yang berada di ruang perpustakaan ataupun 

diruang sumber dengan informasi yang telah dicetak. 
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2) Meyediakan papan media sebagai bimbingan yang memberikan 

informasi berharga mengenaikarir, pekerjaan, dan jabatan yang 

secara terus menerus diisi dengan berbagai macam informasi 

terbaru yang secara tidak langsung mebantu siswa dalam 

merancang masa depannya dalam media ini dapat memuat hal yang 

berkaitan dengan pemflat, foto, poster, selebaran, pengumuman, 

karikatur, serta yang berhubungan mengenai informasi karir, 

pekerjaan, dan jabatan. 

3) Menyediakan sumber informasi jabatan seperti slide projector, 

rekaman suara, film, video kaset, dan filmstrip, dengan 

perlengkapan yang kemudian diberitahukan kepada siswa 

informasi tersebut agar dapat memberikan gambaran secara luas 

mengenai bgaimana proses mengenal, memilih, memutuskan, dan 

merencanakan karir, lapangan kerja, serta jabatan.
17

 

f. Asas-asas Layanan Informasi 

Layanan informasi merupakan salah satu layanan informasi 

yang dilaksanakan dan diikuti oleh sejumlah peseta dalam satu forum 

terbuka, sehingga Prayitno memaparkan beberapa asas dalam 

melaksanakan layanan ini, diantaranya : 

1) Asas Kegiatan ialah asas yang diikuti siswa dalam forum terbuka, 

asas ini diperlukan, dan didasarkan pada sukarela dan terbuka dari 

konselor maupun siswa. 

2) Asas kesekarelaan merupakan asas yang didasari pada 

kesukarelaan kedua belah pihak dan tidak ada keterpaksaan. 

3) Asas keterbukaan merupakan asas dimana siswa/peserta terbuka 

dalam menceritakan masalahnya kepada konselor dan konselor 

bersedia membantu siswa/peserta.  

4) Asas kerahasiaan merupakan asas dimana semua permasalahan 

yang diceritakan siswa/peserta tidak boleh diceritakan kepada 

orang lain.
18
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2. Bimbingan karir 

a. Pengertian Bimbingan Karir 

Zunker mengatakan bahwa bimbingan karir merupakan 

layanan-layanan dan aktivitas-aktivitas yang berlangsung disekolah, 

agen-agen, dan organisasi-organisasi lain yang memberikan konseling 

serta program-program pendidikan terkait dengan karir. Dalam 

pengertian yang diberikan Zunker bimbingan karir dapat diberikan 

disekolah ataupun diluar sekolah. 

Munandir juga berpendapat bahwa bimbingan karir merupakan 

proses membantu siswa atau konseli dalam memahami dirinya, 

memahami lingkungan khususnya lingkungan dunia kerja, menentukan 

pilihan kerja dan akhirnya membantu menyusun rencana untuk 

mewujudkan keputusan yang diambil.  

Dalam pengertian ini Munandir juga menjelaskan bahwa 

bimbingan karir merupakan proses bantuan yang diberikan konselor 

atau guru pembimbing terhadap siswa atau konseli ataupun 

sekelompok siswa dengan tujuan mereka dapat memahami dirinya, 

memahami lingkunganya khususnya dunia kerja dalam usaha 

mengambil keputusan untuk menentukan pilihan karir. 

Sedangkan OECD (Organization for Economic Co-operation 

and Development the European Commission) mendefenisikan 

bimbingan karir sebagai layanan dan aktivitas-aktivitas dalam 

membantu individu memilih pendidikan, pelatihan dan pemilihan karir 

serta mengelola karir-karir mereka dan menurut OECD layanan ini 

diberikan pada semua usia dan sepanjang rentang kehidupan para 

individu biasanya layanan ini dijumpai di sekolah-sekolah, universitas 

dan perguruan tingg, instusi pelatihan, biro kerja, tempat kerja, 

masyarakat dan biro jasa pelayanan.
19

 

Kemudian Brown and Lent juga memberikan pengertian bahwa 

bimbingan karir pada dasarnya merupakan layanan yang membantu 
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siswa untuk mengoptimalkan potensi diri serta berperan untuk 

membantu siswa meningkatkan potensi dalam diri siswa dalam 

menjalani karir yang dijalani ataupun yang akan dijalani.
20

 

Dari berbagai pengertian bimbingan karir diatas dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan karir merupakan proses dalam 

membantu para individu (konseli) yang diberikan oleh konselor dalam 

memahami dirinya dan memahami lingkungan yang bertujuan 

membantu individu (konseli) mengambil keputusan yang dipilihnya 

terkait dengan karir yang dijalani ataupun yang akan dijalani, 

kemudian dalam memberikan layanan ataupun aktivitas-aktivisas bisa 

dilakukan di sekolah atau pun diluar sekolah. 

b. Tujuan Bimbingan Karir Di Sekolah 

Adapun tujuan bimbingan karir disekolah yang dirumuskan 

oleh Munandir adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai 

peluang kerja, dunia kerja yang terbuka dan agar dapat 

mengembangkan sikap kerja yang positif serta keterampilan dalam 

merancang rencana dan mengambil keputusan kerja. 

Tujuan yang disampaikan oleh Munandir lebih difokuskan 

pada kemampuan siswa dalam memahami kondisi dan situasi dunia 

kerja dari berbagai macam profesi atau pekerjaan, besar kecilnya gaji 

pekerjaan, kondisi spesifik dari setiap jenis profesi, keterampilan 

ataupun pengetahuan yang menjadi syarat oleh masing-masing profesi, 

mengembangkan sikap positif terhadap suatu pekerjaan atau profesi 

seperti etos kerja dan kemampuan siswa atau konseli dalam membuat 

rencana karir dan keputusan karir, serta kemampuan siswa dalam 

melihat peluang lowongan pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar 

yang dapat diambilnya,.
21

 

Zunker juga berpendapat bahwa tujuan bimbingan karir untuk 

membantu individu dalam memilih karir. Dari awal bimbingan karir 
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bertujuan untuk membantu individu dalam memilih karir, yang diawali 

dengan upaya pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, 

pengambilan keputusan karir dan perencanaan hidup. 

Di sekolah para siswa atau konseli yang mendapatkan layanan 

bimbingan karir diharapkan dapat memperoleh pemahaman atas potensi 

dirinya, kelebihan dan kekuranganya, disamping pemahaman dunia 

kerja yang tersedia di masyarakat serta mampu memadukan kedua 

aspek itu untuk mengambil keputusan pilihan karirnya. 

Sedangkan Hartono mengambil kesimpulan bahwa tujuan 

bimbingan karir disekolah adalah sebagai berikut : 

1) Siswa atau konseli dapat mengembangkan sikap positif terhadap 

pilihan karirya, meraih dan mempertahankan karirnya dalam 

kehidupan di masyarakat mendatang. 

2) Siswa atau konseli dapat memahami dirinya dalam hal nilai, minat, 

kepribadian, sikap, abilitas, serta keterbatasan dan kelebihan yang 

dimilikinya. 

3) Siswa atau konseli dapat mempertemukan potensi diri dengan 

kesempatan-kesempatan alternatif pilihan karir yang sesuai dengan 

potensi dirinya. 

4) Siswa atau konseli dapat memahami dunia kerja seperti berbagai 

jenis karir dan peluang untuk mencapainya. 

5) Siswa atau konseli dapat memperoleh kemandirian dalam membuat 

keputusan karir yang sesuai dengan potensi dirinya, dan mampu 

mengikuti pendidikan karir dengan baik.
22

 

Dengan adanya bimbingan karir ini siswa atau konseli 

diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi 

yang ada dalam diri dan bisa melihat peluang-peluang pekerjaan yang 

dibutuhkan di lingkungan masyarakat. 
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c. Prinsip-prinsip Bimbingan Karir 

Menurut Depkes tahun 2006 prinsip-prinsip bimbingan karir 

diperinci menjadi empat bagian yaitu  : 

1) Prinsip-prinsi yang berkenaan dengan sasaran layanan : 

a) Bimbingan karir melayani semua siswa atau konseli tanpa 

memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama dan 

status sosial ekonomi. 

b) Meskipun individu yang satu dengan yang lainya memiliki 

kesamaan dalam beberapa hal, perbedaan siswa atau konseli 

harus dipahami dan dipertimbangkan dalam rangka upaya 

memberikan bimbingan karir kepada mereka. 

c) Bimbingan karir berurusan dengan sikap dan tingkah laku 

siswa atau konseli yang terbentuk dari aspek kepribadian yang 

kompleks dan unik, oleh karena itu pelayanan bimbingan karir 

perlu menjangkau keunikan dan kompleksitas pribadi siswa 

atau konseli. 

d) Pelayanan bimbingan karir harus mempertimbangkan berbagai 

aspek kepribadian. 

e) Untuk lebih meningkatkan pelayanan bimbingan karir sesuai 

dengan kebutuhan siswa atau konseli, perlu dikenali dan 

dipahami keunikan setiap siswa atau konseli dengan berbagai 

kekuatan, kelemahan dan permasalahan karirnya. 

2) Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami siswa 

atau konseli : 

a) Kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan merupakan 

faktor timbulnya masalah siswa atau konseli yang kesemuanya 

menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan karir. 

b) Bimbingan karir berurusan dengan hal-hal yang menyangkut 

pengaruh kondisi mental dan fisik siswa atau konseli dalam 

kaitanya dengan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh 
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lingkungan pekerjaan terhadap kondisi mental dan fisik siswa 

atau konseli. 

3) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan 

a) Pelaksanaan bimbingan karir perlu dievaluasi secara teratur dan 

terarah. 

b) Program bimbingan karir harus selaras  dan dipadukan dengan 

program bimbingan dan konseling di sekolah. 

c) Program bimbingan karir di sekolah disusun secara 

berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai 

yang tertinggi. 

d) Program bimbingan karir harus fleksibel, disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa atau konseli, masyarakat dan kondisi sekolah 

4) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan 

layanan : 

a) Bimbingan karir harus diarahkan untuk membantu siswa atau 

konseli yang akhirnya mampu membimbing dirinya sendiri 

(self-help) dalam menghadapi permasalahan karir. 

b) Permasalahan karir siswa atau konseli harus ditangani oleh 

tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan 

yang dihadapi. 

c) Pengembangan program bimbingan karir dilakukan melalui 

pemanfaatan hasil evaluasi terhadap siswa atau konseli yang 

mendapatkan bimbingan karir. 

d) Dalam proses bimbingan karir, keputusan yang akan diambil 

dan akan dilakukan siswa atau konseli hendaknya atas 

keputusan siswa atau konseli sendiri bukan karena kemauan 

atau desakan dari konselor atau pihak lain. 

e) Kerja sama antara konselor, guru-guru lain, dan orang tua 

sangat menentukan hasil bimbingan karir.
23
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d. Ruang lingkup bimbingan karir disekolah 

Dalam memberikan bimbingan karir konselor harus memiliki 

kemampuan dasar seperti kemampuan meringkas pertanyaan siswa 

atau konseli, memahami perasaan siswa atau konseli, menggunakan 

pertanyaan tidak langsung dan terbuka, serta memunculkan rasa empati 

dan simpati terhadap siswa atau konseli. Kemampuan tersebut sangat 

penting dalam bimbingan karir untuk menciptakan suasana yang 

kondusif dan efektif. 

Layanan Informasi merupakan suatu proses bantuan dan 

pendekatan terhadap siswa dari Bimbingan Karir, agar siswa atau 

konseli dapat mengenal dan memahami dirinya termasuk mengenal 

kekurangan dan kelebihan ataupun mengenal dunia kerja yang sesuai 

dengan pribadinya. Dengan begitu  siswa dapat memasuki dan 

membina karir pekerjaanya.
24

 

Dan layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir 

dapat berguna untuk memotivasi, dan merangsang siswa mencari 

informasi lebih lanjut terkait bimbingan karir serta mengonfirmasi apa 

yang sudah diketahui oleh siswa.
25

 

Bimbingan karir di sekolah difokuskan kepada bantuan pada 

siswa atau konseli dalam hal belajar mengambil keputusan karir secara 

mandiri, pemahaman kariri maupun diri, yang merupakan perpaduan 

antara pemahaman karir dan dirinya. 

Zunker mengemukakan ruang lingkup program bimbingan 

karir meliputi : 

1) Pengukuran kebutuhan (Assesment Needs) 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menemukan 

kebutuhan-kebutuhan siswa atau konseli tentang pelayanan 
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bimbingan karir. Diantaranya kebutuhan tentang pengenalan bakat, 

minat, jenis-jenis pekerjaan, krakteristik pekerjaan, kopensasi dari 

suatu pekrjaan, segi-segi unggulan dan keterbatasanya serta 

berbagai informasi pedidikan karir, dan kebutuhan-kebutuhan 

lainya yang terkait dengan bimbingan karir. 

2) Orientasi (Orientation) 

Kegiatan ini diberikan kepada siswa untuk membantu siswa atau 

konseli dalam memahami lingkungan barau, terutama dalam 

lingkungan perguruan tinggi yang akan dimasukinya degan tujuan 

agar mereka memperoleh pemahaman sebagai modal penyusuaian 

diri pada lingkungan baru tersebut. 

3) Kegiatan-kegiatan individual (Individualized Programs) 

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa atau 

konseli seperti konsultasi. 

4) Bantuan konselor (Counselor Intervation) 

Kegiatan ini diberikan kepada siswa atau konseli secara individual 

atau kelompok dimana siswa atau konseli dengan permasalahan 

karirnya terlibat aktif dalam bimbingan karir yang diberikan 

konselor, dengan tujuan untuk membantu siswa atau konseli 

tersebut dalam mengentaskan masalah karir yang dihadapi. 

5) Bantuan internet (Online Assisstance) 

Kegiatan ini untuk memenuhi ketersediaan informasi karir secara 

cepat melalui jaringan website yang dapat diakses oleh siswa atau 

konseli kapan saja dan dimana saja. 

6) Tindak lanjut (Follow-Up)Kegiatan yang dilakukan setelah 

melaksanakan bimbingan karir dalam bentuk evaluasi atau referal 

(alih tangan kasus) tergantung kebutuhan.
26

 

e. Fungsi Layanan Informasi Dalam Bimbingan Karir 

Ada 3 fungsi pelaksanaan layanan informasi dalam 

memberikan bimbingan karir pada siswa, sebagai berikut : 
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1) Fungsi preventif, disebut juga fungsi pencegahan tindakan yang 

keliru dimana informasi yang diberikan kepada siswa dalam proses 

pengambilan keputusan terutama mengambil keputusan dalam 

memasuki pekerjaan,, jabatan atau karir. 

2) Fungsi distributif, informasi yang diberikan kepada siswa dapat 

memperluas wawasan siswa dengan pekerjaan, jabatan atau karir, 

sehingga terbukalah untuk memilih salah satu alternatif pekerjaan, 

atau jabatan yang dianggap paling sesuai dengan potensi dirinya. 

3) Fungsi rujukan atau referal, pemberian layanan informasi kepada 

siswa di sekolah dapat membantu para siswa untuk menelaah, 

bertanya dan menggali lebih dalam segala hal yang ingin diketahui 

dan dibutuhkanya.
27

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian adalah penjelasan sementara 

yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Kerangka teori 

ini merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara 

menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.
28

 

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antar variabel independen dan dependen. 

Kerangka berpikir merupakan penjelasan tentang hubungan antar 

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah digambarkan. 

Berdasarkan teori-teori yang digambarkan, selanjutnya dianalisis secara kritis 

dan sistematis, sehingga menghasilkan penjelasan tentang hubungan antar 

variabel yang diteliti setelah itu akan digunakan untuk merumuskan 

hipotesis.
29
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Adapun kerangka pemikiran penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan 

layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir pada siswa diharapkan 

bisa membantu siswa untuk kepentingan hidupnya dan perkembanganya serta 

dapat membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan pemahaman 

lingkunganya dalam menentukan arah hidupnya dimasa depan. Karena salah 

satu tujuan dari layanan  informasi adalah individu atau siswa dapat 

menerima, mengetahui, memehami dan menguasai informasi yang dapat 

dimanfaatkan dimasa depan guna kepentingan hidup. 

Jika siswa diberikan layanan informasi yang baik dalam memberikan 

bimbingan karir maka itu akan menjadi penunjang yang baik bagi siswa dalam 

pemahaman diri dan pemahaman lingkunganya. Layanan informasi yang 

diberikan Guru BK sangat penting bagi siswa untuk menerima berbagai 

informasi atau sebagai penerangan mengenai pemahaman terhadap dirinya 

sendiri dalam yang berkaitan dengan karir/dunia pekerjaan. 

Gambar II.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

Layanan Informasi 
 

Bimbingan Karir Siswa Kelas XII 

1.Informasi 
perkembangan diri 

2.Informasi hubungan 

antar pribadi, sosial, 

nilai dan moral 

3.Informasi pendidikan 

4.Informasi 

pekerjaan/karir dan 

ekonomi 

5.Informasi sosial 

budaya, politik, dan 

kewarganegaraan 

6.Informasi kehidupan 

berkeluarga 

7.Informasi kehidupan 

beragama 

8.Informasi karakter 

cerdas 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orag dan pelaku 

yang dapat diamati. Oleh karena itu bentuk data yang digunakan bukan 

berbentuk bilangan, angka, skor atau nilai, pringkat atau frekuensi yang 

biasanya dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau 

statistik.
30

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera 

Barat. SMA Negeri 1 Rao ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena SMA 

Negeri 1 Rao merupakan sekolah yang berkualitas bagus dengan akreditasi A. 

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 03 Agustus 18 September 2020. 

Tabel III.1 

Rincian dan Waktu Penelitian 

 

No Nama Kegiatan Pelaksanaan Penelitian 2020-2021 

Feb Mar Apr Mei Juli Agu Sep Jan 

1 Pengajuan Judul         

2 Permohonan 

Pengajuan 

Pembimbing 

        

3 Bimbingan Proposal         

4 Seminar Proposal         

5 Pengurusan Surat 

izin penelitian 
        

6 Pengumpulan Data         

7 Analisis Data         

8 Penyusunan Laporan 

Akhir 
        

9 Presentase Hasil         
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C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkaan terdiri dari dua jenis yaitu : 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber 

dengan metode observasi, interview (wawancara) dan metode angket 

mengenai proses pelaksanaan layanan informasi dalam memberikan 

bimbingan karir pada siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao Pasaman 

Sumatera Barat. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sekolah yang menjadi 

tempat penelitian seperti gambaran umum sekolah, visi dan misi sekolah, 

selanjutnya data didapatkan dari literatur, majalah, artikel, internet ataupun 

surat kabar.
31

 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data dalam 

penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam 

penelitian
32

 informan ada dua yaitu informan kunci (Key informan) dan 

informan pendukung. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sedangkan 

informan pendukung adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini informan kuncinya 

adalah 5 orang guru Bk yang melaksanakan proses layanan informasi dalam 

memberikan bimbingan karir dan informan pendukung dalam penelitian ini 

adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Rao. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Interview (Wawancara) 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh  

informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual. 

Untuk mendapatkaan informasi peneliti melakukan wawancara dengan 
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Guru BK dan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Rao untuk mendapatkan 

informasi tentang masalah yang diteliti.
33

 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika 

atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh 

data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan 

mengenai proses layanan  informasi dalam  memberikan bimbingan karir 

pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat 

sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan 

keterangan tentang masalah yang diteliti dan memperoleh gambaran lebih 

jelas yang mungkin dapat menjadi petunjuk yang jelas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen-

dokumen yang relevan dengan kajian pokok penelitian seperti catatan, 

transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

yang lainya. Data yang dikumpulkan dalam pengumpulan data 

dokumentasi ini bukan benda hidup tetapi benda mati.
34

 

 

F. Validitas Data 

Validitas data dilakukan untuk memastikan apakah data yang didapat 

benar, atau dengan kata lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman 

validitas berorientasi apakah data yang didapat sesuai dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pula khusus 

dalam penelitian kualitatif fokus validitas data adalah pada kebenaran yang 

memberikan penjelasan yang fair, jujur dan seimbang dari sidut pandang 

pelaku kehidupan sosial.
35
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis penelitian bersifat 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan 

menggambarkan keadaan atau fenomena sosial dengan kata-kata yang 

didukung dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 

menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

penelitian.
36
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Profil Singkat SMA Negeri 1 Rao 

SMA Negeri 1 Rao merupakan Sekolah Menengah Atas milik 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat berstatus 

Negri dengan NPSN 10300828 dan SK pendiri sekolah yaitu 0298/0/1982 

yang beralamat di Jalan Tuanku Rao NO.17 Tarung-tarung, Kec. Rao, Kab. 

Pasaman- Provinsi Sumatera Barat yang terakreditasi A dengan nilai 94 

(Unggul). Dan selama tiga tahun terakhir dikepalai oleh Amir Sarifuddin, 

S.Pd. Ahmad Yani, S.Pd selaku wakil kurikulum, Raviva Hanum, S.Pd selaku 

wakil kesiswaan, Desriarwita, S.Pd, M. Pd selaku wakil sarana dan prasarana 

dan Yorita, S.Pd selaku wakil humas. 
37

 

 

B. Motto SMA Negeri 1 Rao 

Adapun motto SMA Negeri 1 Rao adalah Semakin Hari Semakin Baik. 

 

C. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Rao  

1. Visi SMA Negeri 1 Rao 

Menjadikan SMA berprestasi, berjiwa spritual dan peduli lingkungan. 

Indikator : 

a. Sukses dalam bidang akademik dan non akademik. 

b. Membudayakan nilai-nilai keagamaan. 

c. Peduli dan cinta lingkungan. 

2. Misi SMA Negeri 1 Rao 

a. Mengelola kurikulum pembelajaran dan ekstra kulikuler yang 

berkualitas . 

b. Menumbuhkan kembangkan nilai-nilai keagamaan dalam berprilaku. 

c. Meningkatkan kepudulian dan kecintaan terhadap lingkungan. 

                                                             
37

 https://sman1rao.sch.id/ (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 10.20). 

https://sman1rao.sch.id/


32 

 
 

Indikator : 

a. Penerapan pembelajaran abad-21 

b. Membina peserta didik melalui ekstra kurikuler, bimbingan konseling 

berdasarkan bakat dan minat untuk mengoptimalkan potensi diri. 

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang agamis. 

d. Imtak dan santun dalam berprilaku. 

e. Terwujudnya lingkungan sekolah yang asri dan bersih. 

 

D. Wilayah SMA Negeri 1 Rao. 

SMA Negeri 1 Rao merupakan sekolah menengah atas yang berstatus 

negeri milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera 

Barat yang memiliki luas tanah 11,264 meter persegi. Dengan rincian 

bangunan yang terdiri dari 31 kelas yang digunakan untuk proses mengajar, 3 

laboraturium terdiri dari laboraturium fisika, kimia dan teknologi informasi 

dan komunikasi, satu gedung perpustakaan, 3 ruangan sanitasi siswa dan satu 

gedung tempat ibadah.
38

 

 

E. Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Rao 

Tabel IV.1 

Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Rao 

 

No Nama NIP Jabatan 

1 Rahmi Saleh, S.Pd.i 19851010 200901 2 003 PNS/Guru  

2 Dewi Ratna, S.Pd  19851010 201001 2 022 PNS/Guru 

3 Nur Azmira, S.Pd  Guru 

4 Refriza Widya Mulyani, S.Pd  Guru 

5 Hotmaida, S.Pd  Guru 
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F. Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Rao 

Tabel IV.2 

Jumlah Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Rao 

 

Kelas Jurusan Jumlah Siswa 

XII IPA 208 

 IPS 132 

 Total 340 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bersama enam (6) orang 

informan di SMA Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat bahwasanya 

Pelaksanaan layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir pada 

siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao dilaksanakan dengan cara, sebagai 

berikut :  

1. Menyesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ingin disampaikan oleh 

Guru BK, adapun kebutuhan informasi yang dibutuhkan siswa kelas XII 

meliputi informasi  mengenai perguruan tinggi, jurusan-jurusan yang ada 

disebuah perguruan tinggi, jalur masuk perguruan tinggi, cara sukses 

masuk ke perguruan tinggi, informasi beasiswa, informasi mengenai 

bimbel, prospek pekerjaan, kursus-kursus pekejaan dan informasi tentang 

pernikahan. 

2. Guru BK mengunjungi siswa ke kelas dengan meminta izin terlebih 

dahulu kepada Guru matapelajaran dan apabila membutuhkan waktu yang 

lama untuk memberikan informasi Guru BK harus menyesuaikan dengan 

jam kosong. 

3. Guru BK juga menyediakan layanan konsultasi bagi siswa yang ingin 

konsultasi ke ruang BK. 

4. Dimasa pendemi Covid-19 ini Guru BK menyediakan konseling online 

selama jam kerja dengan cara siswa boleh menelfon, menchat dan vidio 

call Guru BK untuk mendapatkan  informasi yang mereka butuhkan terkait 

bimbingan karir. 

Dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan layanan informasi dalam 

memberikan bimbingan karir pada siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao 

sudah dilaksanakan dengan baik oleh Guru BK dan Sekolah juga 

memfasilitasi dengan baik hanya saja minat siswa untuk merespon informasi 

yang mereka butuhkan terkait bimbingan karir masih kurang. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran untuk 

dijadikan pertimbangan bagi Guru BK dan Sekolah yang terlibat dalam 

pelaksanaan layanan informasi dalam  memberikan bimbingan karir pada 

siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Rao di antaranya: 

1. Diharapkan Guru BK  lebih mampu lagi untuk mengajak siswa kelas XII 

untuk lebih responsif  mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan 

terkait bimbingan karir walaupun Guru BK sudah berupaya  untuk 

menyampaikan informasi-informasi terkait bimbingan karir dengan baik 

kepada siswa kelas XII. 

2. Sekolah lebih berusaha untuk mendukung Guru BK untuk terlaksananya 

layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir pada siswa kelas 

XII dengan cara menyediakan keperluan-keperluan yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan contohnya seperti menyediakan papan mading yang 

lebih bagus agar siswa tertarik untuk membaca informasi-informasi yang 

ditempel di papan mading kemudian masalah Wifi ataupun jaringan 

internet terkadang susah untuk diakses oleh siswa maka sekolah lebih 

mempertimbangkan untuk memperbaiki jaringan internet tersebut karena 

pada dasarnya tidak semua siswa mampu untuk membeli paket data karena 

mayoritas mata pencarian orang tua siswa adalah petani karet yang mana 

harga karet saat ini sangat turun. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DALAM MEMBERIKAN 

BIMBINGAN KARIR PADA SISWA KELAS XII DI SMA N 1 RAO 

PASAMAN SUMATERA BARAT 

A. Identitas Informan/ Guru BK SMA Negeri 1 Rao 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   :  

Pekerjaan  : 

Tanggal Wawancara : 

Tempat Wawancara : 

B. Daftar Wawancara  

1. Apakah sekolah memeberikan layanan informasi dalam memberikan 

bimbingan karir pada siswa kelas XII.? 

2. Apakah sekolah menyediakan sarana dan pra sarana untuk pelaksanaan 

layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir pada siswa 

kelas XII.? 

3. Apakah Guru BK/Konselor menggunakan cara-cara yang efektif dalam 

pelaksanakan layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir 

pada siswa kelas XII.? 

4. Bagaimana cara Guru BK/Konselor dalam melaksanakan layanan 

informasi yang berkaitan dengan bimbingan karir agar layanan tersebut 

dapat diterima dengan baik oleh siswa kelas XII dan dapat tetap 

efektif.? 

5. Kapan waktu pelaksaan layanan informasi dalam memberikan 

bimbingan karir pada siswa kelas XII di berikan oleh pihak sekolah.? 



 

 

 

6. Menurut pihak Sekolah atau Guru BK apa penyebab terjadinya siswa 

kekeurangan informasi yang berkaitan dengan bimbingan karir.? 

7. Apa yang menjadi kreteria suksenya pelaksanaan layanan informasi 

dalam memberikan bimbingan karir pada siswa kelas XII menurut 

ibuk.? 

8. Apakah dalam pelaksanaan layanan informasi dalam memberikan 

bimbingan karir Guru BK memberikan informasi yang dibutuhkan 

siswa.? 

9. Apa usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam melaksanakan layanan 

informasi terkait bimbingan karir agar usaha yang dilakukan dapat 

diterima dan dipahami oleh siswa kelas XII.? 

10. Menurut ibuk apakah siswa kelas XII berminat untuk mengikuti 

pelaksanaan layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir 

ini.? 

11. Apakah ada tindak lanjut seperti evaluasi atau alih tangan kasus setelah 

dilakukanya layanan informasi dalam memberikan bimbingan karir 

pada siswa kelas XII.?  

  



 

 

 

DOKUMENTASI 

              

Wawancara denagn Bapak Amir Sarifuddin, S.Pd selaku Kepala SMA 

Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat 

  



 

 

 

 

         

Wawancara bersama Ibuk Rahmi Saleh, S.Pd dan Dewi Ratna, S.Pd Selaku Guru 

BK 1 dan 2 di SMA Negeri 1 Rao 

  



 

 

 

   

       

Wawancara dengan Ibuk Nur Asmira, S.Pd selaku Guru BK 3 di SMA Negeri 1 

Rao Pasaman Sumatera Barat 

  



 

 

 

 

         

Wawancara dengan Ibuk Refriza Widya Mulyani, S.Pd selaku Guru BK 4 di SMA 

Negeri 1 Rao Pasaman Sumatera Barat 

  



 

 

 

    

          

Wawancara dengan Ibuk Hotmaida, S.Pd selaku Guru BK 5 di SMA Negeri 1 Rao 

Pasaman Sumatera Barat 

  



 

 

 

 

 

Ruang BK SMA Negeri 1 Rao 

 

Papan Mading di depan Ruang BK SMA Negeri 1 Rao 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3513/2020  
Sifat : Biasa 
Lampiran : 1 (satu) Exp 
Hal : Mengadakan Penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekanbaru, 07 JULI 2020 

 
Kepada Yth, 
Kepala Cabang Dinas Pendidikan 
Wilayah I Provinsi Sumatera Barat 
Di  

Bukittinggi 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 
 

Dengan hormat, 
 

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami: 

 
N a m a 
N I M  
Semester 
Jurusan  
Pekerjaan 

 
:  NUR AZIZAH 
:  11742200699  
:  VI(Enam) 
:  Bimbingan Konseling Islam (BKI)  
:  Mahasiswa Fak. Dakwah dan 

Komunikasi UIN Suska Riau 

 
Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana 
(S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau dengan judul: 

 
“PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DALAM MEMBERIKAN 

BIMBINGAN KARIR PADA SISWA KELAS XII DI SMA NEGERI 1 

RAO PASAMAN SUMATERA BARAT.” 

 
Adapun sumber data penelitian adalah: 

 
“SMA NEGERI 1 RAO PASAMAN SUMATERA BARAT.” 

 
Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-
petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut. 

 
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima 
kasih.  

 
 

Wassalam 
a.n. Rektor, 

Dekan, 
 
 
 
 
 

Tembusan : 

 
 
 
 
Dr. Nurdin, MA 
NIP.19660620 200604 1 015  

1. Yth. Rektor UIN Suska  Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan 
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