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PENGANTAR SKENARIO PEMBELAJARAN PADA 

 MATAKULIAH BK KARIER TRANSFORMATIF  

 

A. PENGANTAR PEMBELAJARAN MATAKULIAH 

Era digital memberikan warna baru bagi kehidupan manusia sekaligus 

tantangan pada tatanan kehidupan secara menyeluruh. Kehidupan yang lebih praktis, 

cepat dan mudah menjadi harapan manusia dengan berorientasi pada digital. Pada 

berbagai sektor kehidupan telah terjadi pergeseran yang dapat dikatakan sebagai 

pergeseran yang cukup besar. Era konvensional yang banyak membutuhkan waktu, 

tenaga dan campur tangan banyak manusia dirombak dengan dunia digital yang 

mudah dan cepat. 

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pendidik dalam mengembangkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pebelajar (mahasiswa) dan tuntutan 

zaman. Matakuliah Bimbingan dan Konseling Karier menjadi matakuliah yang ingin 

menjawab tantangan tersebut menggunakan model pembelajaran flipped classroom. 

Melalui model pembelajaran flipped classroom  mahasiswa akan memiliki bekal 

konsep-konsep teori karier yang telah dipelajari sebelum pertemuan secara off line 

dikelas. Cara tersebut dilakukan agar mahasiswa mampu berpikir kritis, kontekstual 

dan aplikatif dalam memperlajari teori-teori karier, merancang program layanan 

bimbingan dan konseling karier, dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

karier . 

Rangkaian kegiatan melalui model pembelajaran flipped classroom dimulai 

dengan memberikan tugas dan bahan ajar kepada mahasiswa melalui SIPEJAR 

sebagai penerimaan informasi, selanjutnya mahasiswa pendalaman dengan 

mendiskusikan hasil kerja di kelas dan melakukan belanja gagasan antar kelompok, 

penghalusan melalui presentasi dari kelompok ahli dan penguatan oleh dosen. 

Rangkaian kegiatan ini dilakukan pada setiap pertemuan.  
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B. SCPL 

SCPL 1] Mampu  merumuskan tujuan, fungsi, prinsip, asas, konteks, pendekatan, dan 

prosedur, serta merancang ayanan bimbingan dan konseling pada jenis dan jenjang 

pendidikan  dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, kreatif, sistematis, inovatif, 

dan komprehensif berdasarkan teori-teori dan hasil analisis kebutuhan. 

[SCPL 4] Mampu melaksanakan layanan dasar, layanan  responsif, layanan 

peminatan, dan perencanaan individual, dan dukungan sistem secara klasikal, 

kelompok, dan individual dengan menggunakan metode, teknik, dan 

media/multimedia yang relevan serta memperhatikan kebutuhan sasaran layanan 

yang berasal dari keberagaman sosial budaya dalam  jenis, jalur dan jenjang satuan 

pendidikan. 

 

C. CPMK 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori bimbingan karier dan prosedur 

pengembangan program Bimbingan dan Konseling Karier (BK Karier) di semua 

jenis, jalur dan jenjang pendidikan. 

2. Mahasiswa berlatih mengembangkan program bimbingan dan konseling karier; 

melakukan analisis kebutuhan, merancang program bimbingan dan konseling 

karier bagi peserta didik sesuai hasil analisis kebutuhan dan merencanakan 

evaluasi program bimbingan dan konseling karier. 

 

D. DESKIRPSI MATAKULIAH 

Pokok bahasan: konsep-konsep dasar BK Karier; Kajian sumber-sumber, bentuk-

bentuk, cara pengumpulan kriteria evaluasi dan penyimpanan informasi karier; 

berbagai jenis klasifikasi jabatan; teori-teori perkembangan dan pemilihan karier; 

pendekatan-pendekatan BK Karier; dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling 

karier. 
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E. LANGKAH PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM 

Dosen menyampaikan langkah-langkah proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan selama satu semester. Adapun langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan flipped classroom  pada matakuliah Bimbingan karier transformatif 

adalah sebagai berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri yang 

dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Aktivitas belajar mandiri diberikan 

melalui bahan pembelajaran, tugas pembuatan mind mapping melalui aplikasi 

mind mapping atau dikerjakan dalam kertas flano, artikulasi penyampaian hasil 

belajar/ diskusi yang diunggah di youtube.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk mendiskusikan 

hasil tugas belajar mandiri pada kelompok masing-masing untuk mendapatkan 

masukan dan penambahan hasil belajar bersama.  

3. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. 

4. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli (kelompok yang memiliki tugas 

presentasi materi pada pertemuan tesebut) mempresentasikan materi yang 

dibahas 

5. Dosen memberikan penguatan setelah diskusi kelas berlangsung. 
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PERTEMUAN 1  

ORIENTASI PERKULIAHAN  

 

A. PENGANTAR 

Perkembangan revolusi industri 4.0 memberikan dampak diberbagai sektor dalam 

kehidupan manusia. Era revolusi industri 4.0 membawa perubahan pada pola kehidupan 

manusia yang menjadi lebih cepat, praktis dan berorientasi pada digital. Salah satu sektor 

yang mendapatkan dampak dari era revolusi industri 4.0 adalah sektor pendidikan.  

Bidang pendidkan memiliki tantangan yang cukup besar untuk menghadapi kondisi 

perubahan zaman. Mulai dari perangkat pembelajaran, pendidik, pebelajar memiliki tipe 

sesuai dengan perkembangan zaman. Termasuk juga sikap, perilaku, pemikiran yang secara 

fisik atau psikologis menjadi dampak dari perubahan zaman. 

Bimbingan dan konseling menjadi bidang layanan dalam dunia pendidikan yang 

harusnya mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam perkembangan dunia saat ini.  

Bimbingan dan konseling memiliki bidang karier menjadi bidang yang perlu 

memahami, mempelajari dan menghadapi perubahan revolusi industri 4.0. Banyak 

ragam pekerjaan yang sudah mapa akhirnya dirombak dengan munculnya ragam 

pekerjaan baru, syarat dan kebutuhan baru yang tidak dapat dielakkan.  Kondisi ini 

perlu didiskusikan dengan mahasiswa di kelas, agar khasanah keilmuan dalam 

menghadapi perubahan tatanan kehidupan dengan lebih bijaksana dan mampu 

mengembangkan keilmuan bimbingan dan konseling dengan profesional.  

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengindentifikasi rencana perkuliahan secara menyeluruh 

seperti tujuan perkuliahan, kontrak perkuliahan, tugas-tugas yang harus dipenuhi 

selama satu semester, peran dan tugas mahasiswa dan dosen. 

2. Mahasiswa mampu menyepakati kontrak perkuliahan dengan minimal kehadiran 

tiap mahasiswa sebanyak 80%, dan 20% tidak hadir dengan keterangan yang 

jelas. 
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3. Mahasiswa mampu mengeksplorasi pemahaman tentang hakikat karier, 

bimbingan dan konseling karier pada setting pendidikan, dan urgensi bimbingan 

dan konseling di era disrupsi. 

4. Mahasiswa mendiskusikan  tentang karier/pekerjaan/passion. 

5. Mahasiswa membahasan hasil diskusi kelompok. 

 

C. LINGKUP MATERI 

Lingkup materi yang akan dibahas pada pertemuan pertama yakni 1) Rencana 

Pembelajaran Semester yang meliputi tujuan perkuliahan, kontran perkuliahan, tugas 

selama satu semester, peran dosen dan mahasiswa, 2) hakikat karier, 3) bimbingan 

dan konseling karier pada setting pendidikan, dan 4) urgensi bimbingan dan konseling 

karier di era disrupsi.  

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama diawali dengan orientasi 

matakuliah yang akan diampu selama satu semester yakni matakuliah BK Karier, 

memahami hakikat karier, bimbingan dan konseling karier setting pendidikan, dan 

urgensi bimbingan dan konseling karier era disrupsi. Kegiatan diawali dengan 

aktivitas SIPEJAR dengan mendownload RPS dan bahan pembelajaran. 

Kegaiatan penyampaian RPS yang telah diupload di SIPEJAR didiskusikan 

dikelas untuk menyamakan persepsi dan tujuan dalam matakuliah. Mahasiswa 

diminta untuk menyimak RPS dengan seksama dan menyampaikan pendapatnya jika 

RPS yang diberikan belum dapat dipahami atua tidak sesuai.  

Kegiatan setelah penyampaian RPS yakni menyampaikan kontrak 

perkuliahan yang perlu dipahami, diterima dan dilaksanakan selama perkuliahan 

berlangsung selama satu semester. Kontrak perkuliahan meiputi kehadiran minimal 

80% dari keseluruhan total 16 kali perrtemuan, tugas-tugas individu, tugas kelompok, 

Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Pada proses 
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orientasi awal materi, dosen mengeksplorasi pemahaman awal mahasiswa sebagai 

berikut: 

1. Apa hakikat karier? 

2. Bagaimana bimbingan karier di sekolah? 

3. Urgensi bimbingan dan konseling karier di era disrupsi? 

4. Apa itu karier? 

5. Apa itu passion? 

6. Apa itu pekerjaan? 

 Eksplorasi dilakukan dengan diskusi kelompok kecil dan dialnjutkan diskusi 

belajan gagasan antar kelompok.   mahasiswa diminta untu mengaitkan dengan isu-

isu, masalah atau situasi yang pernah dialami selama menjadi siswa. Proses diskusi 

diakhiri dengan penguatan materi yang disampaikan oleh dosen pengampu 

matakuliah bimbingan karier  

Sebelum mengakhiri kelas, dosen membagi kelompok yang akan menjadi 

kelompok ahli dalam setia materi-materi yang akan dipelajari selama satu semester 

dan tugas yang akan diberikan selama satu semester untuk dikerjakan sebelum tatap 

muka pada pertemuan berikutnya. Tugas pertemuan kedua yang harus dikerjakan 

sebelum tatap muka yakni membuat mind mapping tentang teori Trait and Factor.  

 

E. URAIAN MATERI 

Kemajuan teknologi yang diikuti oleh generasi milenial akan mengantarkan 

Indonesia pada peradaban baru dimana orang akan lebih terbuka dengan perubahan, 

karena banyak platform-platform usaha, inovasi pembelajaran, komunikasi, 

transpostasi dan banyak bidang yang akan menggunakan digital based.  

Sebagaimana yang tertera dalam statistik gender tematik: profil generasi milenial 

2018, profil generasi milenial yakni confidence, creative and connected. Generasi 

milenial merupakan sosok yang percaya diri, mampu berpikir out of the box , dan 

cakap dalam bersosialisasi dalam komunitas dan media sosial. Karakteristik milenial 
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juga menunjukkan adanya perubahan orientasi karier dan pandangan terhadap karier. 

Kaum milenial tidak hanya ingin mengejar gaji namun tujuan cita-cita yang dirancang 

sebelumnya, keinginan kemungkinan berkembangnya diri dalam sebuah pekerjaan, 

tidak fokus pada kelemahan namun fokus pada pengembangan kelebihan diri, dan 

pekerjaan adalah bagian dari kehidupan (Gallup, 2016).  

Kondisi ini dipengaruhi oleh tren global, tren sosial dan tren perilaku gen Z. 

Perubahan itu tidak terlepas dari perubahan dunia industri yang disebut dengan 

Revolusi Industri 4.0. Namun, perubahan revolusi industri ditangkap sebagiai sesuatu 

yang menghebohkan dibanding dengan perubahan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 

sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 menghadirkan dampak yang begitu bombastis 

dimana perubahan perilaku manusia menjadi massive dan aktif dalam merespon 

perubahan dunia. Selain itu, perubahan dunia industri juga memberikan dampak yang 

cukup signifikan dalam ranah kondisi kerja. Perubahan inilah yang melahirkan sebuah 

disrupsi.  

Disrupsi terjadi dengan adanya penggunaan gadget dan teknologi, artifial 

inteligences, aplikasi, koneksifitas manusia yang didasari fasilitas gadget tersebut. 

Data penggunaan teknologi khususnya Hand Phone pada kaum milenial terus 

meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yakni dari 82, 64 % ditahun 2015, 83, 

51% ditahhun 2016 dan terakhir 91, 62% ditahun 2017. Sedangkan penggunaakn 

Komputer (PC,Desktop, Laptop/Netbook, Tablet) ditahun 2015 masih 27,13%, tahun 

2016 naik menjadi 28,28% dan terakhir di tahun 2017 menjadi 29, 57% (BPS, 2018). 

Sehingga platform-platform yang sudah mapan dirombak oleh era disrupsi yang 

masuk ke semua lini industri yang sangat mempengaruhi masa depan karier. 

Perubahan ini yang harus ditangkap dan dipahami oleh dunia pendidikan termasuk 

pada bidang bimbingan dan konseling.  

Beberapa pekerjaan yang diramalkan akan hilang dan digantikan dengan 

tenaga-tenaga robot, mesin, e-commerce, dan lain sebagianya. Pekerjaan-pekerjaan 

yang diramalkan akan hilang atua berkurang seperti kasir, sopir, akuntan, tukang pos, 
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teller bank, pustakawan, loper koran, agen perjalanan, buruh pabrik, guru dan dosen, 

buruh pabrik, telemarketing, officer credit, penjaga pintu tol, pemilik toko fisik 

konvensional pemadam kebakaran, produser dan kru film, industri media cetak, 

bahkan pelayan resto cepat saji. Disisi lain banyak pekerjaan baru yang muncul dan 

perlu dipersiapkan oleh para calon pekerjaan dan juga pihak pendidikan dalam 

mempersiapkan calon pekerja. Dunia kerja tidak lagi menguji sebuah kompetensi 

namun lebih daripada itu kapabilitas kecakapan dalam sebuah pekerjaan yang akan 

dibutuhkan. Seperti youtuber, food blogger, pengembang e-commerce, dan 

sebagainya. Selain itu terdapat berbagai macam inovasi dan perombakan layanan di 

era disrupsi ini seperti bantuan model pembelajaran yang lebih kreatif (Prahendriono, 

2019) 

Dengan demikian urgensi bimbingan dan konseling karier menjadi semakin 

nyata untuk menghadapi perubahan demi perubahan yang terjadi pada tatanan 

kehidupan manusia. Karier merupakan jalannya sebuah peristiwa atua sekuensi 

okupasi dan peranan kehidupan yang menyatakan adanya sebuah tanggung jawab 

individu terhadap pekerjaan dan pengembangan dirinya selama rentang 

kehidupannya (Suherman, 2013).  Dalam menjalankan sebuah karier, individu 

menginternalisasi keseluruhan aktivitas dalam kariernya pada kehidupannya sehari-

hari. Proses perubahan dan pergerakan yang terjadi pada setiap untuk karier yang 

dijalankan akan mempengaruhi pola-pola kehidupannya. Dengan demikian maka 

layanan bimbingan dan konseling karier menjadi tonggak upaya bantuan yang dapat 

membantu individu dalam memahami dirinya secara komprehensif, mampu 

mengidentifikasi kondisi lingkungan pekerjaan atau karier yang diharapkan serta 

menemukakan kecocokan atau kesesuaian diantara keduanya.  

Crites (1982) menyatakan bahwa konseling karier merupakan layanan 

konseling yang menghendaki adanya sebuah hubungan konseli dan konselor yang 

bertujuan untuk membantu konseli dalam mengintegrasikan dan menerapkan 

pemahaman diri dan lingkungan untuk keputusan dan penyesuaian karier secara 
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tepat.  Melalui konseling, individu akan dibantu untuk mampu secara mandiri 

menemukan arah kehidupan kariernya berdasarkan pemahaman diri dan 

pemahaman lingkungan yang komprehensif. 

Layanan dan bimbingan karier memfasilitasi para peserta didik mengetahui 

dirinya, memahami diri dan mengenal dunia kerja serta mampu membuat 

perencanaan karier sampai keputusan yang baik. Dalam bimbingan karier, tentunya 

terdapat teori-teori yang melandasi bimbingan tersebut. Teori karier sebagian besar 

dikembangankan dan dijelaskan dengan sudut pandang psikologi yang 

mengedepankan faktor-faktor dari dalam diri individu. Suherman (2013) menyatakan 

bahwa program bimbingan dan konseling karier yang komprehensif merupakan 

strategi penting dalam membantu individu mengahadapi transisisi masuk ke dunia 

kerja yang dengan terstruktur serta terencana mempercepat dan memperkuat 

penemuan pengetahuan, sikap dan keterampilan diri, dunia kerja. Sehingga 

fleksibilitas dan adaptabilitas menghadapi perubahan-perubahan jaman perlu 

diperkuat melalui serangkaian layanan bimbingan dan konseling karier. Adapun 

layanan bimbingan dan konseling karier yang terus diteliti dan dikembangakan sesuai 

dengan perkembangan era industri 4.0 yakni pengembangan layanan pusat karier di 

tingkat perguruan tinggi (Rai, dkk, 2018);  Inovasi bimbingan karier dalam 

mengembangan kesadaran karier siswa SD (Lidyasari, 2019); 21st Century Skill 

sebagai upaya pengembangan kapabilitas siswa SMK di era industri 4.0 (Kurniawan, 

dkk, 2019).    

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mengpobservasi lingkungan yang ada disekitar 

individu, media sosial dan berita-berita terkait perkembangan era disrupsi. Kondisi-

kondisi faktual yang ada dilapangan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran 

lanjutan bagi mahasiswa yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Tugas 
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lain pada pertemuan berikutnya yakni meminta mahasiswa untuk membuat mind 

mapping materi trait and factor. 
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LEMBAR KERJA 

1. Masing-masing kelompok mencari berita di media sosia atau 

mengobservasi lingkungan tentang perubahan pekerjaan yang ada di 

masyarakat! 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Analisis faktor perubahan pekerjaan yang ada di masyarakat tersebut! 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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PERTEMUAN 2 

TEORI KARIER TRAIT AND FACTOR 

 

A. PENGANTAR 

Bimbingan dan Konseling Karier merupakan program layanan yang penting 

untuk membantu peserta didik dalam mengarahkan dirinya terhadap pemahaman dan 

pemilihan karier yang tepat untuk dirinya. Dengan layanan bimbingan dan konseling 

karier yang diberikan, diharapkan peserta didik dapat memahami karakteristik dirinya 

dalam hal minat, nilai-nilai, kecakapan dan ciri-ciri kepribadian serta dapat  

rnengidentifikasikan  bidang pekerjaan yang  luas, yang mungkin lebih sesuai dengan 

dirinya.  

Teori trait and factor merupakan teori yang dapat digunakan oleh guru BK atau 

konselor dalam membantu peserta didik dalam memahami dirinya secara menyeluruh 

dan lingkungan pekerjaan yang diharapkan.  Selain itu bantuan yang diberikan akan 

cukup membantu peserta didika menjalani hidup mereka dengan penuh penerimaan, 

sesuai dengan minat dan bakatnya, diharapkan akan memberikan hasil yang 

maksimal, karena karier yang dipilihnya merupakan potensi yang dimilikinya. Apabila 

Kondisi ketidaksesuain pilihan karier terjadi pada peserta didik maka akan 

memberikan dampak terhadap kehidupan individu. sehingga perlu adanya proses 

yang sistematis dalam membantu peserta didik melalui langkah-langkah bimbingan 

dan konseling karier trait and factor.   

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi tokoh teori Trait and Factor. 

2. Mahasiswa mampu mengeksplorasi sejarah teori karier Trait and Factor. 

3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep teori Trait and Facto.r 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah konseling teori Trait and 

Factor. 
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5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori Trait and Factor dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier berdasarkan hasil riset terbaru.  

 

C. LINGKUP MATERI 

Lingkup materi yang akan dibahas pada pertemuan 2 dengan materi teori 

karier teori trait and factor antara lain: 1) profil tokoh teori trait and factorI, 2) sejaran 

teori trait and factor, 3) konsep teori trait and factor, 4) penggunaan teori trait and 

factor, 5) riset-riset terbaru teori trait and factor. 

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 2 dengan materi teori trait and factor 

menggunakan model flipped classroom dilaksanakan dengan langkah berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why,how . What 

menjelaskan tengan sejarah dan profil toko teori trait and factor. Why 

menjelaskan tentang mengapa teori trait and factor ada dan mengapa digunakan. 

How menjelaskan tentang bagaiaman riset-riset terbaru teori trait and factor.  

Aktivitas pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tetang teori trait and 

factor dilakukan dengan penyusunanan mind mapping bersama kelompok yang 

telah dibagi pada pertemuan 2. Hasil diskusi dan pembutan mind mapping 

diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan kedua akan 

dilaksanakan.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk menyampaikan 

hasil tugas pada pertemuan sebelumnya sebaga materi pengait. 

3.  Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri tentang teori 

trait and factor pada kelompok masing-masing untuk mendapatkan masukan dan 

penambahan hasil belajar bersama.  
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4. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. 

5. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok yang bertugas membahas teori trait 

and factor mempresentasikan materi yang dibahas 

6. Dosen memberikan penguatan tentang materi trait and factor setelah diskusi 

kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

1. Profil Tokoh  

Teori Trait and Factor tersusun berdasarkan perkembangan yang lama dan 

ituterjadi atas sumbangan dari beberapa pakar. Tokoh teori Trait and Factor  yaitu 

Frank Parson. Pikiran-pikran tersebut bermula dari gagasan Frank Parson dalam 

membantu orang-orang muda yang mencari pekerjaan pada tahun-tahun permulaan 

abad ini (1909). Tokoh-tokoh lain yang juga turut berpartisipasi dalam pengembangan 

teori Trait and Factor ini diantaranya adalah, D.G Paterson, J.G Darley, E.G 

Williamson, yang juga disebut sebagai orang-orang “kelompok Minnesota”. Paham 

dari totkoh-tokoh tersebut juga disebut sebagai “Pandangan Minnesota” dan sering 

merupakan padanan dari “teori trait and factor”. 

2. Konsep teori  

Trait adalah sifat pribadi yang berjangka panjang , baik dipelajari atau 

keturunan. Sedangkan factor merupakan suatu konsep seperti kepribadian, 

kecerdasan, atau ajaran  didalam jajaran komponen yang dibebankan dengan 

penggunaan analisa  faktor pada data terkait. Sharf (1992) menjelaskan bahwa trait  

merupakan karakteristik individu yang dapat diukur melalui testing, sedangkan factor 

merupakan karakteristik yang dibutuhkan agar mencapai kesuksesan dalam dunia 

kerja. Kepuasan pribadi dalam lingkungan pekerjaan bergantung pada sejumlah 
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faktor, faktor yang paling penting yaitu tingkat kecocokan antara tipe kepribadian 

,lingkungan, pekerjaan dan kelas sosial (Suherman, 2013).  

Bagaimanapun juga, seperti ditekankan oleh para tokoh di atas penting bagi 

individu untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang dirinya sendiri dan 

lingkungan pekerjaannya untuk bisa mengambil keputusan karier dengan bijaksana. 

Crites (1981) mengemukakan bahwa konseling trait and factor menekankan pada tiga 

hal utama yakni diri, pekerjaan dan hubungan antara keduanya. Sehingga individu 

perlu mengungkap karakteristik dirinya secara mendalam, mengeksplorasi 

lingkungan pekerjaan yang diharapkan secara komprehensif dan menyelaraskan 

hubungan antara keduanya dalam memilih suatu karier. Masalah manusia sifatnya 

berkembang dan merupakan hasil konflik dengan lingkungannya, maka dari itu 

konseli harus belajar menggunakan pemecahan masalah yang berorientasi pada 

kenyataan. Crites (Munandir, 196; Suherman, 2013) menyusun tiga asumsi atau asas 

pemilihan karier : 

a. Dengan ciri psikologisnya yang khas, bagi setiap orang yang paling cocok adalah 

bekerja di suatu jenis pekerjaan tertentu. 

b. Sekolompok pekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan mempunyai ciri 

psikologis yang berlainan pula. 

c. Penyesuaian vokasional berbeda-beda, selaras dengan seberapa jauh 

kesesuaian antara ciri-ciri pekerja dan tuntutan kerja. 

3. Langkah konseling karier trait and factor 

Crites (1981) menyatakan bahwa pada konseling karier trait and factor terdapat 

sejumlah tahapan sebagai berikut: 

a. Analisis 

Pengumpulan data terkait diri individu terkait sikap, latar belakang keluarga, 

pengetahuan, pendidikan dari berbagai sumber informasi. 

b. Sintesis 
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Penyimpulan sementara atas data yang dikumpulkan dengan teknik studi kasus 

dan tes profil untuk menandai atau mencirikan individu berdasarkan kumpulan 

data yang diperoleh di tahap analisis. 

c. Diagnosis 

Mendeskripsikan karakter dan potensi masalah yang dimiliki oleh individu, 

membandingkan pendidikan individu dengan profil pekerjaan yang diharapkan 

dan menemukan sumber masalah. 

d. Prognosis 

Menguji kemungkinan konsekuensi dari masalah yang dihadapi oleh individu, 

kemungkinan untuk menyesuaikan dan serta alternatif tindakan yang dapat 

diberikan untuk membantu individu menyelesaikan masalahnya. 

e. Konseling 

Treatmen yang diberikan kepada individu untuk membantu individu memahami 

adanya efek dari masalah yang dihadapi dan dapat menyesuaikan dengan 

kondisi saat ini atau yang akan dating. 

f. Follow up 

Mengevaluasi kemungkinan adanya masalah baru atau kemungkinan belum 

terselesaikannya masalah yang dihadapi. 

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mencari hasil riset-riset terbaru yang dapat 

memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori trait and factor dan implikasinya 

dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling karier dalam bidang pendidikan. Hasil 

dari aktivitas belajar mahasiswa akan dibahas pada pertemuan berikutnya dan 

sebagai pengait terhadap materi pada pertemuan selanjutnya. Teori karier trait and 

factor juga akan berhubungan dengan teori kepribadan karier Holland.  
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LEMBAR KERJA 

1. Carilah riset terbaru tentang perkembangan teori trait and factor di 

beberapa link seperti www.googlescholar.com, www.elseveir.com, 

www.eric.com.  

 

2. Buatlah mind mapping tentang teori keperibadian John Holland.  
 

 

http://www.googlescholar.com/
http://www.elseveir.com/
http://www.eric.com/
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PERTEMUAN 3 

TEORI KARIER JOHN L. HOLLAND  

 

 

A. PENGANTAR 

Manusia dihadapkan pada berbagai pilihan karier yang ada sesuai dengan 

perkembangan zaman dan peradabannya. Karier menjadi hal yang esesial untuk 

disadari, direncanakan dan diputuskan melaui serangkaian tahapan.  Individu dapat 

mengambil sebuah keputusan karier apabila indivud telah memahami dirinya secara 

menyeluruh. Salah satu cara agar individu dapat mengenali dan memahami dirinya 

yakni dengan mengetahui preferensi kepribadian karier individu menggunakan 

pendekatan teori karier Holland.  

John L. Holland yang mengajukan teori dengan pendekatan yang lebih 

komprehensif dengan memadukan ilmu-ilmu yang ada. Dalam teorinya Holland 

membagi preferensi kepribadian karier, lingkungan pekerjaan, dan tipe pekerjaan 

menjadi 6 tipe yakni Realistik, Investigatif, Artistik, Sosial, Enterprising dan  

Konvensional.  

Melalui model pembelajaran flipped classroom, mahasiswa akan diajak untuk 

mendapatkan ilmu, mendalaman ilmu dan penguatan ilmu teori kepribadian karier 

Holland secara komprehensif. Mahasiswa akan diminta untuk menganalisis dirinya 

menggunakan kunci karier RIASEC, membuat mindmapping, dan berdiskusi dengan 

antar anggota kelompok. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.  Mahasiswa mampu mengeksplorasi tokoh teori karier Holland  

2. Mahasiswa mampu mengeksplorasi sejarah teori teori karier Holland 

3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep teori karier Holland 
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4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah penerapan teori karier 

Holland 

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori karier Holland dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier berdasarkan hasil riset terbaru.  

 

C. LINGKUP MATERI 

Lingkup materi pada pertemua ketiga yakni : 1) profil tokoh teori karier Holland, 

3) sejarah teori karier Holland, 3) konsep teori Holland, 4) langkah penerapan teori 

karier Holland, 5) implikasi teori karier Holland berdasarkan riset-riset terbaru.  

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

  Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 3 dengan materi teori Holand 

menggunakan model flipped classroom dilaksanakan dengan langkah berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why,how . What 

menjelaskan tentang sejarah dan profil tokoh teori karier Holland.  Why 

menjelaskan tentang mengapa teori karier Holland ada dan mengapa digunakan. 

How menjelaskan tentang bagaiaman riset-riset terbaru teori karier Holland.  

Aktivitas pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tetang teori karier 

Holland dilakukan dengan penyusunanan mind mapping bersama kelompok yang 

telah dibagi pada pertemuan 2. Hasil diskusi dan pembutan mind mapping 

diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan kedua akan 

dilaksanakan.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk mendiskusikan 

hasil tugas belajar mandiri tentang teori karier Holland pada kelompok masing-

masing untuk mendapatkan masukan dan penambahan hasil belajar bersama.  

3. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 
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bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. 

4. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli teori karier Holland 

mempresentasikan materi yang dibahas 

5. Dosen memberikan penguatan tentang materi teori karier Holland setelah diskusi 

kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

  John L. Holland menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan 

merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas (keturunan) dengan segala 

pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki 

peranan yang penting. Orang-orang merepresentasikan dirinya, nilainya, 

ketertarikannya pada pilihan pekerjaan dan pengalaman yang dimilikinya (Sharf, 

1992).  Kecenderungan kepribadian orang didapatkan dari preferensi minat terhadap 

suatu pekerjaan dan aktivitas yang mengarahkan individu pada preferensi kategori 

tertentu.  

  Tipe-tipe kepribadian yang dirumuskan oleh Holland dalam pemilihan 

pekerjaan berdasarkan atas inventori kepribadian yang disusun atas dasar minat. 

Tiap tipe-tipe kepribadian itu dijabarkan ke dalam suatu model teori yang disebut 

model orientasi (the model orientation). Model orientasi ini merupakan suatu rumpun 

perilaku perilaku penyesuaian yang khas. Setiap orang memiliki urutan orientasi 

yang berbeda-beda, dan hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap orang itu 

mempunyai corak hidup yang berbeda-beda. Holland menjabarkan model-model 

orientasi  (Winkel, 2005;Sheldon, dkk, 2019; Suherman, 2013)  sebagai berikut: 

1. Tipe Realistik 

  Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang 

berorientasi kepada penerapan. Ciri-ciri tipe realistik yaitu: mengutamakan 

kejantanan, kekuatan otot, ketrampilan fisik, mempunyai kecakapan, dan 
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koordinasi motorik yang kuat, kurang memiliki kecakapan verbal, konkrit, bekerja 

praktis, kurang memiliki ketrampilan sosial, serta kurang peka dalam hubungan 

dengan orang lain. Contoh pekerjaan orang dengan tipe kepribadian realistis 

adalah, operator mesin/radio, sopir truk, petani, penerbang, pengawas bangunan, 

ahli listrik, dan pekerjaan lain yang sejenis. 

2. Tipe Intelektual/Investigative 

  Orang yang mempunyai tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk 

memilih pekerjaan yang bersifat akademik. Ciri-cirinya adalah memiliki 

kecenderungan untuk merenungkan daripada mengatasinya, dalam 

memecahkan suatu masalah, berorientasi pada tugas, tidak sosial, memiliki nilai-

nilai dan sikap yang tidak konvensional dan kegiatan-kegiatanya bersifat 

intraseptif. Kecakapan menulis mutlak dipelihara dalam oreientasi ini. Contoh 

pekerjaan orang dengan tipe kepribadian ini adalah, ahli fisika, ahli biologi, kimia, 

antropologi, matematika, pekerjaan penelitian. 

3. Tipe Sosial 

  Orang yang mempunyai tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk 

memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Ciri-cirinya 

adalah pandai bergaul dan berbicara, bersifat responsive, bertanggung jawab, 

kemanusiaan, bersifat religious, membutuhkan perhatian, memiliki kecakapan 

verbal, hubungan antar pribadi, kegiatan-kegiatan rapi dan teratur, menjauhkan 

bentuk pemecahan masalah secara intelektual, dan lebih berorientasi pada 

perasaan. Contoh pekerjaan orang dengan tipe kepribadian ini adalah, guru, 

pekerja sosial, konselor, misionari, psikolog klinik, terapis. 

4. Tipe Konvensional 

  Orang yang mempunyai tipe kepribadian ini pada umumnya memiliki 

kecenderungan terhadap kegiatan verbal, ia menyenangi bahasa yang tersusun 

baik, numerical (angka) yang teratur, senang mengabdi. Orang yang mempunyai 

tipe kepribadian konvensional pada lingkungan nyatanya ditandai dengan 
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berbagai macam tugas dan pemecahan masalah memerlukan suatu proses 

secara kontinu, rutin, konkrit, dan sistematis. Berhasilnya dalam pemecahan 

masalah akan nampak dengan jelas dan memerlukan waktu yang relative singkat. 

Contoh pekerjaan orang dengan tipe kepribadian ini adalah, kasir, statistika, 

pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank. 

5. Tipe Usaha/Enterprising 

  Orang yang mempunyai tipe kepribadian ini memiliki ciri khas diantaranya 

menggunakan ketrampilan-ketrampilan berbcara dalam situasi dimana ada 

kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain, 

menganggap dirinya paling kuat, jantan, mudah untuk mengadakan adaptasi 

dengan orang lain, status dan kepemimpinan, agresif dalam kegiatan lisan. Orang 

yang mempunyai tipe kepribadian usaha/enterprising ditandai dengan berbagai 

macam tugas yang menitikberatkan kepada kemampuan verbal yang digunakan 

untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Contoh pekerjaan orang 

dengan tipe kepribadian ini adalah, pedagang, politikus, manajer pimpinan 

eksekutif perusahaan. 

6. Tipe Artistik 

  Orang yang mempunyai tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan 

berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat sosial dan sukar 

menyesuaikan diri. 
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Gambar 3.1 Hexagonal Holland 

Pada gambar 3.1 terdapat hexagonal preferensi kepribadian Holland yang 

menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara satu tipe kerpibadian dengan tipe 

lainnya. Sharf (1992) menjelaskan bahwa hubungan titik tipe kepribadian memiliki 

klasifikasi derajat konsistensi yakni tinggi, sedang, dan rendah.  

a. Tipe kepribadian yang memiliki derajat konsistensi hubungan yang tinggi yakni: 

RI, RC,IR,IA,AI,AS,SA,SE,ES,EC, CE. 

b. Tipe kepribadian yang memiliki derajat konsistensi hubungan yang sedang yakni:  

RA, RE, IS,IC,AR,AE,SI,SC,EA,ER,CS,CI. 

c. Tipe kepribadian yang memiliki derajat konsistensi hubungan yang rendah yakni:  

RS,IE,AC,SR,EI,CA. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe kepribadian merupakan kecenderungan 

kepribadian individu berdasarkan minat dan pengalaman yang dimiliki individu 

pada suatu bidang tertentu.  
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F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk membaca hasil riset terbaru terkait penggunaan 

teori karier Holland dalam layanan bimbingan dan konseling karier pada bidang 

pendidikan serta membandingkan dengan preferensi kepribadian dari teori Myerr 

Briggs yang akan dibahas pertemuan berikutnya. Melalui kegiatan ini mahasiswa 

diharapkan agar mampu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam 

mempelajari teori karier disetiap pertemuan.  
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LEMBAR KERJA 

1. Carilah riset terbaru tentang perkembangan teori tipe kepribadian John L. 

Holland di beberapa link seperti www.googlescholar.com, 

www.elseveir.com, www.eric.com.  

2. Buatlah mind mapping tentang teori keperibadian Myerr Briggs.  

 

http://www.googlescholar.com/
http://www.elseveir.com/
http://www.eric.com/
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PERTEMUAN 4 

TEORI KARIER MYER BRIGGS 

 

A. PENGANTAR 

Preferensi kepribadian karier dijadikan sebagai bagian bentuk pemahaman 

diri individu dalam memahami kecenderungan ciri kepribadian karier yang dimilliki 

individu. Pada proses pengambilan keputusan karier, individu akan melakukan 

penyesuaian antara konsep diri dengan pekerjaan yang diharapkan. Sehingga 

konsep diri perlu dipahami dengan seoptimal mungkin. 

Preferensi kepribadian karier sebelumnya sudah dibahas dengan teori 

Holland, sedangkan pada pertemuan 4 ini yakni preferensi kepribadian teori Myerr 

Briggs. Pada teori Myer Brigss, preferensi kepribadian karier lebih kompleks dari teori 

Holland. Dengan demikian mahasiswa akan mempelajari dua tipe preferensi 

kepribadian karier dan dapat menganalisis persamaan dan perbedaaanya.  

Model pembelajarannya tetap sama yakni meminta mahasiswa untuk belajar 

mandiri diluar jam perkuliahan dengan mengerjakan tugas yang akan di upload di 

SIPEJAR. Selanjutnya mahasiswa diminta untuk mendiskusikannya dikelas dengan 

model flipped classroom.  Melalui pembelajaran ini mahasiswa akan mendapatkan 

pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi  tokoh teori karier Myer Briggs 

2. Mahasiswa mampu mengeksplorasi  sejarah teori teori karier Myer Briggs 

3. Mahasiswa mampu menganalisis  konsep teori karier Myer Briggs 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah penerapan teori Myer 

Briggs 
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5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori karier Myer Briggs dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier berdasarkan hasil riset terbaru.  

 

C. LINGKUP MATERI 

Lingkup materi pada pertemua keempat yakni : 1) profil tokoh teori karier Myer 

Briggs, 3) sejarah teori karier Myer Briggs, 3) konsep teori Myer Briggs, 4) langkah 

penerapan teori karier Myer Briggs, 5) implikasi teori karier Myer Briggs berdasarkan 

riset-riset terbaru.  

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi teori karier 

Myer Briggs menggunakan model flipped classroom dilaksanakan dengan langkah 

berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why,how . What 

menjelaskan tentang sejarah dan profil tokoh teori karier Myer Briggs.  Why 

menjelaskan tentang mengapa teori karier Myer Briggs ada dan mengapa 

digunakan. How menjelaskan tentang bagaiaman riset-riset terbaru teori karier 

Myer Briggs.  Aktivitas pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tetang 

teori karier Myer Briggs dilakukan dengan penyusunanan mind mapping bersama 

kelompok yang telah dibagi pada pertemuan 3. Hasil diskusi dan pembutan mind 

mapping diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan kedua 

akan dilaksanakan.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta menyampaikan hasil 

kerja pada rencana tindak lanjut yang telah disampaikan minggu lalu sebagai 

aperepsi pada awal perkuliahan 
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3. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri tentang teori 

karier Myer Briggs pada kelompok masing-masing untuk mendapatkan masukan 

dan penambahan hasil belajar bersama.  

4. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. 

5. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli teori karier Myer Briggs 

mempresentasikan materi yang dibahas 

6. Dosen memberikan penguatan tentang materi teori karier Myer Briggs setelah 

diskusi kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

Isabel Briggs Myers (18 Oktober 1897 - 5 Mei 1980) merupakan seorang ahli 

teori psikologis Amerika. Myers melakukan penelitian tentang teori kepribadian 

bersama ibunya yaitu Katharine Cook Briggs (1875 - 1968). Minat Katharine dalam 

teori kepribadian dimulai dari saat ketika dia membaca sebuah buku oleh Carl G. Jung 

pada tahun 1923. Mereka berdua memiliki keinginan untuk memahami pembangunan 

manusia dan keinginan untuk membuat teori kepribadian yang diakses oleh semua 

orang dengan cara yang praktis. 

Carl Gustav Jung menjelaskan bahwa manusia memiliki dua tipe kepribadian 

yakni ekstrovert dan introvert. Selain itu Jung juga mengemukakan pendapat tentang 

empat fungsi kepribadian manusia yakni sensing, intuition, thinking, dan feeling 

(Naisaban, 2003). Berdasarkan pada tipe kepribadian yang dikemukakan oleh Jung, 

maka Myers & Briggs mengembangkan sebuah instrument MBTI atau Myers-Briggs 

Type Indicator (MBTI).  Tes MBTI menjadi sangat terkenal dan banyak digunakan 

karena keakuratannya dan kemudahan dalam penggunaannya. Tes MBTI 

memandang bahwa setiap individu memiliki keunikan atas kepribadiannya sehingga 
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tidak ada jawaban salah atau benar.  Pengembangan instrument MBTI didasarkan 

pada kecenderungan perilaku manusia. Pola perilaku manusia cenderung berulang 

atau berkaitan dengan perilaku kesehariannya. Sehingga faktor psikologis inilah yang 

menjadi dasar pengembangan instrument MBTI (Quenk dalam Setiawati, dkk, 2015) 

Tes MBTI memiliki 4 dimensi  kepribadian ( Sharf, 1992; Syaifuddin, 2016) 

sebagai berikut: 

1. Ekstrovert vs Introvert (E vs I)  

Dimensi Ekstrovert memadang sumber energi seseorang berasal dari luar atau 

dalam (dirinya). Ekstrovert adalah tipe kepribadian yang cenderung menyukai 

dunia luar. Individu dengan tipe ekstovert  lebih senang bergaul, berinteraksi 

sosial, beraktifitas dengan orang lain, serta berfokus pada dunia luar. Sebaliknya, 

inidividu dengan tipe introvert menyukai dunia dalam (diri sendiri). Individu 

introvert senang menyendiri, merenung, membaca dan tidak begitu suka bergaul 

dengan banyak orang, mampu bekerja sendiri, penuh konsentrasi serta fokus.   

2. Sensing vs Intuition (S vs N)  

Dimensi Sensing memandang cara individu dalam memproses data. Tipe sensing 

memproses data berdasar fakta yang konkrit, praktis, realistis dan melihat data 

apa adanya. Tipe sensing menggunakan pedoman pengalaman dan data konkrit 

serta memilih cara-cara yang sudah terbukti serta berorientasi pada masa kini. 

Sedangkan Sementara tipe intuition memproses data dengan melihat pola dan 

hubungan, pemikir abstrak, konseptual serta mempertimbangkan segala 

kemungkinan yang dapat terjadi. Mereka berpedoman imajinasi, memilih cara 

unik, dan berfokus pada masa depan.  

3. Thinking vs Feeling (T vs F)  

Dimensi thinking menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil 

keputusan.  Individu dengan tipe thinking cenderung berorientasi pada tugas dan 

objektif, terkesan kaku dan keras kepala. Tipe thinking merupakan tipe yang 

teguh pada prinsip dengan konsisten. Sementara feeling melibatkan perasaan, 
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empati serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Mereka 

berorientasi pada hubungan dan subjektif. Tipe feeling sering terkesan memihak, 

mereka empatik dan menginginkan harmoni.   

4. Perceiving vs Judging (P vs J)  

Tipe perceiving adalah mereka yang bersikap fleksibel, spontan, adaptif, dan 

bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang muncul. Perubahan 

yang terjadi mendadak tidak masalah dan ketidakpastian membuat mereka 

bergairah. Orang dengan dimensi perceiving bagus dalam menghadapi 

perubahan dan situasi mendadak.Sedangkan dimensi Judging diartikan sebagai 

tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, serta senantiasa 

berpikir dan bertindak teratur (tidak melompat-lompat). Mereka tidak suka hal-hal 

mendadak dan di luar perencanaan. Tipe judging ingin merencanakan pekerjaan 

dan mengikuti rencana itu. Orang dengan dimensi judging bagus dalam 

penjadwalan, struk dan terencana.   

Sharf (1992) mengemukakan bahwa pada MBTI terdapat 16 kombinasi 

tipologi kepribadian yakni: 

1) ISTJ (introvert, sensing, thinking, judgement) 

2) ISFJ (introvert, sensing,feeling, judgement) 

3) INFJ (introvert, intuition,feeling, judgement) 

4) INTJ (introvert, intuition, thinking, judgement) 

5) ISTP (introvert, sensing, thinking, perception) 

6) ISFP (introvert, sensing,feeling, perception) 

7) INFP (introvert, intuition,feeling, perception) 

8) INTP (introvert, intuition,thinking, perception) 

9) ESTP (ekstrovert, sensing,thinking, perception) 

10) ESFP (ekstrovert, sensing,feeling, perception) 

11) ENFP (ekstrovert, instuition,feeling, perception) 

12) ENTP (ekstrovert, instuition, thinking, perception) 
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13) ESTJ (ekstrovert, sensing, thinking, judgement) 

14) ESFJ (ekstrovert, sensing,feeling, judgement) 

15) ENFJ  (ekstrovert, intuition,feeling, judgement) 

16) ENTJ(ekstrovert,intuition,thinking,judgement) 

16 kombinasi tipologi kepribadian karier menurut MBTI ini secara lebih rinci 

karakteristik dan penjelasan yang lebih detail, serta efek dari setiap preferensi 

kepribadian pada situasi pekerjaan.  

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mencari riset-riset terbaru penggunaan teori Myer 

Briggs dalam dunia pendidikan sebagai referensi eksistensi teori hingga saat ini. 

Melalui kegiatan ini mahasiswa diharapkan agar mampu mendapatkan pemahaman 

yang lebih komprehensif dalam mempelajari teori karier disetiap pertemuan.  
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PERTEMUAN 5 

TEORI KARIER GINZBERG 

 

A. PENGANTAR 

Pemilihan karier merupakan tahap dimana individu akan dihadapkan pada 

sebuah pilihan yang cukup penting dalam kehidupannya. Pada proses pemilihan 

karier tidak cukup hanya melibatkan diri invidu sendiri tetapi juga faktor-faktor 

pendukung pemilihan karier. Salah satu faktor pendukung dalam pemilihan karier 

yakni faktor lingkungan dan penyelesaian tahapan-tahapan karier individu.  

Salah satu teori yang membahas tentang pemilihan karier (career choice) 

adalah teori karier Ginzberg.  Teori karier Ginzberg menunjukkan bahwa proses 

pemilihan karier yang dilakukan oleh individu didasarkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi dan unsur dalam pemilihan karier. Beberaoa unsur yang ada dalam 

proses pemilihan karier adalah proses, irreversibilitas, dan kompromi. Unsur-unsur 

inilah yang menjadi poin untuk dipahami oleh individu dalam melakukan pemilihan 

karier.  

Selain itu, pada teori karier GInzberg terdapat beberapa tahapan penting 

perkembangan karier individu yang dimulai dari tahapan fantasi, tentatif dan realistic 

yang dijabarkan secara lebih detail untuk membantu individu memahami tahapan 

perkembangan kariernya. Tahapan perkembangan karier inilah yang akan membantu 

mahasiswa untuk mengembangkan layanan bimbingan dan konseling karier pada 

jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan karier 

individu. Sehingga pemberian layanan bimbingan dan konseling karier dapat berjalan 

sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan karier peserta didik. 

Adapun proses pembelajaran yang diberikan pada pertemuan lima ini yakni 

menggunakan sintaks model pembelajaran flippes classroom yang memberikan 

kesempatan pada mahasiswa aktif belajar secara mandiri atau pun berkelompok 
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sebelum tatap muka pada pertemuan berikutnya berlangsung. Selain itu mahasiswa 

diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendalaman dan penghalusan materi 

pembelajaran dengan materi teori karier Ginzberg dari diskusi dikelas dan penjelasan 

dari dosen pengampu matakuliah BK Karier.  

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi tokoh teori karier Ginzberg 

2. Mahasiswa mampu mengeksplorsi sejarah teori teori karier Ginzberg 

3. Mahasiswa mampu menganalisis  konsep teori karier Ginzberg 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi  langkah-langkah penerapan teori Ginzberg 

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori karier Ginzberg dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier berdasarkan hasil riset terbaru.  

 

C. LINGKUP MATERI 

Lingkup materi pada pertemua keempat yakni : 1) profil tokoh teori karier 

Ginzberg, 3) sejarah teori karier Ginzberg, 3) konsep teori Ginzberg, 4) langkah 

penerapan teori karier Ginzberg, 5) implikasi teori karier Ginzberg berdasarkan riset-

riset terbaru.  

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi teori karier 

Ginzberg menggunakan model flipped classroom dilaksanakan dengan langkah 

berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why,how . What 

menjelaskan tentang sejarah dan profil tokoh teori karier Ginzberg. Why 

menjelaskan tentang mengapa teori karier Ginzberg ada dan mengapa 

digunakan. How menjelaskan tentang bagaiaman riset-riset terbaru teori karier 
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Ginzberg.  Aktivitas pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tetang 

teori karier Ginzberg dilakukan dengan penyusunanan mind mapping bersama 

kelompok yang telah dibagi pada pertemuan 4. Hasil diskusi dan pembutan mind 

mapping diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan kedua 

akan dilaksanakan.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk menyampaikan 

tugas tindak lanjut pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi pada materi 

pertemuaan saat ini. 

3. Mahasiswa mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri tentang teori karier 

Ginzberg pada kelompok masing-masing untuk mendapatkan masukan dan 

penambahan hasil belajar bersama.  

4. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. 

5. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli teori karier Ginzberg 

mempresentasikan materi yang dibahas 

6. Dosen memberikan penguatan tentang materi teori karier Ginzberg setelah 

diskusi kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

1. Profil Tokoh 

Eli Ginzberg lahir di New York pada tanggal 30 April 1911 dan wafat pada 14 

Desember 2002. Beliau mendapatkan gelar AB, AM, dan Ph.D. dari Universitas 

Columbia antara tahun 1931 dan 1934. Ginzberg menjadi profesor ekonomi di 

Universitas Columbia pada tahun 1935. Melalui kemampuan inilah beliau berkenalan 

dengan Presiden Dwight D. Eisenhower di tahun 1948. Ginzberg dan Eisenhower 

membayangkan sebuah proyek dan akan melakukan riset terhadap  catatan militer 
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yang mendokumentasikan penolakan dua juta orang dari tugas aktif selama Perang 

Dunia II, dengan maksud untuk menerapkan temuan itu pada berbagai masalah 

tenaga kerja baik dalam kehidupan militer maupun sipil. Proyek Konservasi Sumber 

Daya Manusia menjadi pemenuhan visi itu pada tahun 1950 ketika dana yang 

memadai dikumpulkan untuk menyelesaikan studi. "Setelah membantu dalam inisiasi 

proyek, Eisenhower mengamankan posisi Ginzberg sebagai direktur proyek dan 

menempatkan Howard M. Snyder sebagai staf proyek sebagai penasihat sebelum 

keberangkatannya dari Columbia.. 

2. Konsep Teori 

Zunker (2006) mengemukakan bahwa dalam mengembangkan teorinya, 

Ginzberg menginvestigasi secara empirik sejumlah sampel yang memiliki kebebasan 

memilih suatu okupasi. Sampel yang diambil terdiri dari laki-laki  dari kelas menengah 

ke atas di daerah perkotaan, dari keluarga Protestan atau Katolik keturunan Anglo-

Saxon, yang tingkat pendidikanya berkisar dari kelas enam hingga pasca-sarjana. 

Sehingga dapat dikatakan karena pemilihan sampel tersebut sangat terbatas, maka 

hasil penelitian ini hanya dapat diaplikasikan secara terbatas pula. Secara spesifik, 

pola perkembangan karier perempuan dan etnik minoritas ataupun mereka yang 

berasal dari daerah pedesaan dan kaum miskin tidak menjadi bahan pertimbangan 

secara spesifik. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dari studi ini belum 

tentu dapat diaplikasikan pada populasi selain dari yang diwakili oleh sampel yang 

disebutkan. 

Ginzberg menyatakan bahwa teori pilihan karier pengembangan dimulai dari 

masa anak-anak yang terdiri tiga tahapan yakni fantasi, tentatif dan realistis 

(Hitchcock, & Mabry, 1951; Sharf, 1992;Trice & Greer, 2016; Zunker, 2006). Masa 

fantasi dimulai dari anak yang berada pada rentang usia 0 hingga 11 tahun. Masa 

tentatif berada pada rentang usia l 11 hingga 18 tahun  yang meliputi empat tahapan 

yakni minat, kapasitas, nilai dan transisi. Masa realistik adalah dimulai dari usia 17 

tahun keatas dimana individu sudah mulai memasuki masa perkuliahan atau bekerja 
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dengan tahapan yang spesifik yakni eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi. Secara 

spesfiik dipaparkan pada tabel 5.1 sebagai berikut. 

 

Table 5.1 Tahapan dan Karakteristik Teori Perkembangan Karier oleh Ginzberg 

     

Secara spesifik tahapan dan karakteristik teori perkembangan karier yang 

dikemukakn oleh Ginzberg dijabarkan sebagai berikut. 

a. Tahap Fantasi 

Pada masa fantasi ciri utama anak dalam memilih karier masih bersifat 

sembarangan atau asal yang idasakan pada khayalan atau angan anak dengan 

kesan pada tokoh atau karakter tertentu (Sheller, dkk, 1999). Tokoh atau karakter 

tertentu tesebut memberikan kesan terhadap anak sehingga anak memiliki 

keinginan untuk menjadi seperti idolanya.  

1) Pada rentang usia 0 hingga 4 tahun, anak tidak menghiraukan kondisi 

lingkungan, ia senang mementingkan dirinya sendiri.   

Periode  Usia Karakteristik 

Fantasi Masa kanak-
kanak  
( sebelum 
berusia11 tahun) 

1. Pada tahap awal masa ini, murni 
berorientasi pada bermain. 

2. Menjelang akhir tahap kanak-kanak, 
bermain menjadi orientasi kerja. 

Tentatif Awal masa 
remaja (rentang 
usia 11 – 17 
tahun) 

1. Adanya proses transisi yang 
ditandai oleh pengenalan secara 
berangsur-angsur persyaratan 
kerja. 

2. Adanya pengenalan bakat, minat, 
kemampuan, imblan kerja, nilai dan 
persefektif waktu. 

Realistik Pertengahan 
masa remaja 
(rentang usia 17 
tahun sampai 
awal masa 
dewasa) 

1. Integrasi antara tugas dan minat 
2. Adanya kelanjutan akan 

perkembangan nilai-nilai 
3. Adanya spesifikasi terhadap pilihan 

okupasi 
4. Terjadinya kristalisasi pola-pola 

okupasi 
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2) Pada rentang usia 4 hingga 8 tahun, anak mengalami masa cerita khayal yakni 

anak banyak dipengaruhi oleh daya khayal dan imajinasinya. Jadi pada masa 

ini anak merasa sangat senang pada cerita dongeng.  

3) Pada rentang usia 8 hingga 11 tahun anak telah masuk pada  masa cerita 

realistis. Pada masa ini anak sudah mulai senang terhadap cerita – cerita 

nyata. Pada masa ini anak sudah mulai mampu membedakan antara yang 

khayal dan yang realistis.  

b. Tahap Tentatif 

Pada masa tentatif pilihakn karier individu mengalami perkembangan. Pilihan 

karier diawali dengan adaanya kesenangan, ketertarikan atau minat dimana 

faktor lain tidak menjadi pertimbangan. Berdasarkan adanyan minat dan 

ketertarikan tersebut individu mencari kecocokan atas minat yang dimiliki dengan 

kapastas dirinya. Hingga pada usia yang lebih matang, individu akan menyadari 

bahwa pekerjaan mengandung sebuah nilai yakni nilai pribadi dan atau nilai 

kemasyarakatan. Pada masa ini pun juga ada masa transisi dimana terjadi masa 

peralihan sebelum orang memasuki masa realistik. Dalam masa ini anak akan 

memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, yaitu orientasi 

minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. 

c. Tahap Realistik 

Pada masa realistik, individu mengalami tahap pilihan karier yang lebih realistis 

atau sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang ada.  Adapun tiga tahapan pada 

masa realistic sebagai berikut.  

1) Masa Eksplorasi 

Individu mulai melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas 

pengalaman-pengalaman kerjanya dalam kaitan dengan tuntutan 

sebenarnya, sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau 

untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

2) Tahap Kristalisasi 
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Individu mungkin mencapai keberhasilan tetapi mungkin juga kegagalan. 

Adanya pengalaman berhasil dan gagal ini ikut membentuk pola pilihan karier. 

Sehingga pada tahap kristalisasi individu mengambil keputusan pokok dengan 

menggabungkan faktor-faktor yang ada, baik dari dalam diri (internal) maupun 

yang dari luar diri (eksternal). 

3) Tahap Spesifikasi 

Individu pada tahap spesifikasi telah memiliki pilihan karier yang spesifik. 

Apabila individu bertujuan untuk memilih pekerjaan tertentu maka individu 

akan memilih pendidikan yang relevan dengan tujuan kariernya. Misalnya 

inidivu telah memutuskan untuk menjadi guru olahraga maka individu akan 

memilih perguruan tinggi dengan bidang kependidikan olahraga.  

3. Unsur-unsur Teori Ginzberg 

a. Proses 

Pilihahan karier individu merupakan sebuah proses. Revisi pada penjabaran 

unsur proses pada teori Ginzberg bergeser dari awalnya bahwa proses akan 

berakhir pada masa dewasa awal atau remaja akhir menjadi rumusan bahwa 

proses akan berlangsung terus selama rentang kehidupan individu. 

b. Irreversibiltas 

Pilihan karier individu dapat diubah atau dibalik. Unsur irreversibiltas juga 

mengalami revisi teori dimana pembatasan pilihan karier individu tidak selalu 

bersifat menentukan tetapi adanya kemungkinan lowongan pekerjaan bisa saja 

membuat orang tersebut berubah dalam pilihan pekerjaanaan atau karier yang 

dipilihnya.  

c. Kompromi 

Pilihan karier kompromi dengan Bahwa pilihan pekerjaan itu kompromi dengan 

faktor-faktor seperti minat,  kemampuan dan nilai. Kompromi memili sifat dinamis 

dan berlangsung seumur hidup. Konsep optimisasi yang berarti penyempurnaan 

teori yang berarti setiap orang berusaha mencari kecocokan yang paling tepat 
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antara minatnya yang terus mengalami perubahan, tujuan-tujuan  dan keadaan 

yang selalu berubah. 

4. Penerapan Teori Ginzberg 

Penerapan teori Ginzberg dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling 

karier di sekolah antara lain yakni:  

a. Guru Bimbingan dan Konseling dapat  membantu siswa dalam melakukan 

pengenalan dan pemahaman terhadap minat, kapasitas, yang dimiliki siswa dan 

perangkat nilai yang dianutnya. Pengenalan ini diperlukan agar siswa mampu 

mengembangkan pola pemilihan karier yang selaras  antara  lingkungan 

pekerjaan yang diharapkan dengan kondisi dirinya.   

b. Munandir (1996) menyatakan bahwa informasi karier atau pekerjaan yang 

dibeirkan oleh  guru pembimbing akan lebih memungkinkan siswa untuk dapat 

mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karier yang dapat mereka pilih 

setelah menyelesaikan pendidikannya.   

c. Ketut (1984) Layanan informasi karier yang juga dapat diberikan guru 

pembimbing adalah dengan penyediaan berbagai sumber informasi pekerjaan, 

jabatan dan karier, penyediaan papan media bimbingan, dan penyediaan 

sumber-sumber informasi jabatan sebagai upaya dalam pemantapan pilihan 

karier. 

d. Berdasarkan pendapat Zunker (1986)  terdapat sejumlah evidensi yang 

mendukung prinsip utama dari teori ini maka perlu adanya pemahaman bahwa 

terdapat tugas dan tahapan perkembangan karier pada masa atau rentang waktu 

tertentu pada setiap individu. melalui tugas dan tahapan perkembangan inilah 

individu akan dibantu oleh guru bimbingan dan konseling karier untuk mampu 

memahami perkembangan kariernya. 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mengevaluasi dirinya dengan tahapan teori 

Ginzberg. Melalui kegiatan ini mahasiswa akan memiliki pemahaman yang 
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komprehensif. Untuk pertemuan berikutnya mahasiswa diminta untuk mengumpulkan 

tugas mind mapping tentang teori Donald E. Super.  

le 
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LEMBAR KERJA 

1. Silahkan identifikasi perkembangan diri anda secara indivdu sesuai 

dengan tahapan perkembangan karier menurut Ginzberg.  

Tahap fantasi:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Tahap tentatif:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Tahap realistik……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

2. Secara berkelompok buatlah mind mapping untuk materi perkembangan 

karier Donad E. Super 
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PERTEMUAN 6 

TEORI KARIER DONALD E. SUPER  

 

A. PENGANTAR 

Perkembangan karier individu menurut teori karier Super, terjadi sepanjang 

rentang kehidupan individu. Mulai dari individu lahir yang bertumbuh diawal 

kehidupan, pada saat itu juga karier dimulai, hingga pada akhirnya individu terus 

bertumbuh dan berkembang sampai akhir usianya. Super menjabarkan tahap 

perkembangan karier dengan rinci untuk dipahami dan diimplikasikan dalam 

kehidupan. Proses perkembangan karier individu sepanjang hayat sering dikenal 

sebagai “pelangi karier” Donald E. Super.  

Pada pertemuan 6, mahasiswa akan belajar tentang teori perkembangan 

karier dari Donal E. Super yang akan sangat membantu mahasiswa untuk menyusun 

rancangan-rancangan layanan bimbingan dan konseling diberbagai jenis, jenjang dan 

jalur pendidikan. Teori perkembangan karier yang jelas dan runut sesuai tahapan 

perkembangan manusia menjadi dasar analisis dan kebutuhan layanan bimbingan 

dan konseling karier.  

Model pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan 6 yakni dengan 

model pembeajaran transformatif melalui flipped classroom dengan memberikan 

penugasan pada mahasiswa untuk belajar mandiri diluar jam perkuliahan dan akan 

dibahas secara lebih mendalam dengan serangkaian aktivitas diskusi di kelas.  

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi tokoh teori karier Donald E. Super 

2. Mahasiswa mampu mengeksplorasi sejarah teori teori karier Donald E. Super 

3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep teori karier Donald E. Super 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah penerapan teori Donald E. 

Super 
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5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori karier Donald E. Super dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier berdasarkan hasil riset terbaru.  

 

C. LINGKUP MATERI 

Lingkup materi pada pertemua keempat yakni : 1) profil tokoh teori karier 

Donald E. Super, 3) sejarah teori karier Donald E. Super, 3) konsep teori karier Donald 

E. Super, 4) langkah penerapan teori karier Donald E. Super, 5) implikasi teori karier 

Donald E. Super berdasarkan riset-riset terbaru.  

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan keenam dengan materi teori 

perkembangan karier Donald E. Super menggunakan model flipped classroom 

dilaksanakan dengan langkah berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why,how . What 

menjelaskan tentang sejarah dan profil tokoh teori perkembangan karier Donald 

E. Super. Why menjelaskan tentang mengapa teori perkembangan karier Donald 

E. Super ada dan mengapa digunakan. How menjelaskan tentang bagaiaman 

riset-riset terbaru teori perkembangan karier Donald E. Super. Aktivitas 

pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tentang teori perkembangan 

karier Donald E. Super dilakukan dengan penyusunanan mind mapping bersama 

kelompok yang telah dibagi pada pertemuan kelima . Hasil diskusi dan pembutan 

mind mapping diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan 

keenam akan dilaksanakan.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk menyampaikan 

tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi pada 

pertemuan saat ini. 
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3. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri tentang teori 

perkembangan karier Donald E. Super pada kelompok masing-masing untuk 

mendapatkan masukan dan penambahan hasil belajar bersama.  

4. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori 

perkembangan karier Donald E. Super yang sedang dipelajari. 

5. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli teori perkembangan karier Donald 

E. Super mempresentasikan materi yang dibahas 

6. Dosen memberikan penguatan tentang materi teori perkembangan karier Donald 

E. Super setelah diskusi kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

1. Konsep teori 

Proses perkembangan karier Donald. E Super disebut juga dengan proses 

perkembangan karier sepanjang hayat atau selama rentang kehidupan 

manusia.Super berfokus pada pertumbuhan dan arah sejumlah persoalan karier yang 

dihadapi oleh individu dalam periode tertentu pada rentangan kehidupannya 

(Suherman, 2013).  Sharf (1992) menjelaskan bahwa teori perkembangan karier 

Super didasarkan dari berbagai teori seperti Throndike, Bandura, Freud, Jung, Adler, 

Rank, Murray, Masow, Alport, dan sebagainya. Super selanjutnya mengembangkan 

sebuah asumsi pada teorinya bahwa manusia dari aspek psikologis, kondisi genetik, 

geografis, bangsa dan budaya memberi pengaruh terhadap perkembangan karier 

individu. proses dimana individu mengenali dirinya dan lingkungannya secara 

komprehensif menjadi jalan bagi individu untuk membentuk konsep dirinya.  

Terdapat 12 proposisi karier Super (Suherman, 2013) yang meringkas konsep 

tahap perkembangan karier individu sebagai berikut: 
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a. Inidividu berbeda dalam kemampuan, minat-minat, dan kepribadian-

kepribadiannya. 

b. Individu dapat memiliki kewenangan dalam sejumlah pekerjaan karena memiliki 

sifat yang berbeda-beda. 

c. Masing-maisng pekerjaan memiliki pola yang khas terkait minat, kemampuan dan 

sifat kepribadian. 

d. Preferensi dan kompetensi vokasional dapat berubah sesuai dengan situasi 

kehidupan. 

e. Proses perubahan dapat dirangkum dalam suatu rangkaian kehidupan. 

f. Sifat dan pola karier ditentutan oleh taraf sosioekonomi, mental, dan kesempatan 

yang terbuka terhadap karakteristik kepribadian individu. 

g. Perkembangan karier merupakan fungsi dari kematangan biologis dan realitas 

dalam perkembangan konsep diri. 

h. Faktor yang banyak menentukan dalam perkembangan karier adalah 

perkembangan dan implementasi konsep diri. 

i. Proses pemilihan karier merupakan hasil perpaduan antara faktor individual dan 

faktor sosial, konsep diri dan realitas. 

j. Keputusan karier tergantung dimana individu menemukan jalan keluaryang 

memadai bagi kemampuan, minat, kepribadian dan nilai. 

k. Taraf kepuasan yang individu peroleh dari pekerjaan sebanding dengan tingkat 

dimana, mereka telah sanggup mengimplementasikan konsep dirinya. 

Career Laddler 

Andersen & Vanderhey (2012) menjabarkan tentang tahapan karier yang 

dikemukakan oleh Donald E. Super yang dimulai pada 1996. Tahap karier yang 

diilustrasikan dengan diagram bergambar mewakili perubahan luas dialami dari waktu 

ke waktu, dengan perubahan transisi terjadi antara tahap-tahap utama 

pengembangan. Menurut Super (Andersen & Vandehey, 2006) bahwa setiap jenjang 

karier pada individu merupakan tahap pengembangan karier yang harus diselesaikan 
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sebelum masuk pada tahapan pengembangan berikutnya. Deskripsi dari tahapan 

pengembangan karier melalui gerakan psikologis selama seumur hidup tertera pada 

gambar 6.1 Super Career Ladder sebagai berikut. 

 

Gambar 6.1 Super Career Ladder 

Perkembangan karier pada individu selama rentang kehidupannya  menurut 

Super (Sharf, 1992, hlmn. 124) terdiri dari lima tahapan perkembangan, yaitu tahap 

(1) pertumbuhan (growth), (2) eksplorasi (exploration), (3) penentuan 

(establiahment), (4) pemeliharaan (maintenance), dan (5) tahap penurunan 

(disengagement). Pada masa anak-anak tahapan perkembangan karier Super, 

terdapat pada tahap pertumbuhan (growth). Tahap pertumbuhan (growth) karier 

terjadi pada usia antara 0 sampai 14 tahunan yang terurai dalam sub-sub tahapan 

perkembangan karier. Tahap ini terdiri atas empat sub tahapan perkembangan, yaitu 

sub tahapan berkembangnya keingintahuan (curiosity), fantasi (fantasies), minat 

(interests), dan berkembangnya kemampuan (capacities) karier.  
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Sub tahap keingintahuan anak pada usia 0-4 tahunan terhadap jenis-jenis 

karier merupakan awal perkembangan karier individu. Keingintahuan yang dimaksud 

ialah ketertarikan anak pada pengetahuan sesuatu, dan padahal yang baru atau 

tidak biasa. Subtahapan fantasi terjadi pada usia 4-7 tahun ketika anak mulai 

mengembangkan fantasi kariernya. Subtahapan ketiga ditandai dengan munculnya 

minat anak terhadap karier tertentu, yang terjadi antara usia 7-11 tahun. Tetapi pada 

tahap ini mereka belum mempertimbangkan faktor-faktor penghambat karier yang 

diminatinya itu. Subtahapan keempat ialah berkembangnya kemampuan (capacities) 

yang menjadi dasar terbentuknya kecakapan pada karier tertentu. Umumnya, 

subtahapan ini terjadi antara usia 11-14 tahun. Sedangkan usia 14-18 tahun 

merupakan masa transisi dari tahap pertumbuhan menuju tahap eksplorasi karier. 

Perkembangan karier diusia anak-anak juga dipengaruhi oleh orangtua dan 

lingkungan sosial anak (Invernizzi (2003); Carlson & Derr (2003); Sawitri,dkk (2012)  

Cichy & dkk (2013); Ghosh& Fouad (2015)).  

Tahap eksplorasi (eksploration) karier terjadi pada usia antara 18 sampai 25 

tahunan. Tahap ini mencakup upaya-upaya individu dalam memperoleh suatu ide 

yang lebih baik tentang informasi pekerjaan, memilih alternatif-alternatif karier, 

mengambil keputusan karier, dan mulai bekerja (Super dalam Sharf, 1992: 180). 

Tahap ini terdiri atas tiga subtahapan, yaitu kristalisasi (crystallizing), spesifikasi 

(specifying), dan implementasi (implementing) karier. Kristalisasi karier yang 

umumnya terjadi pada usia 18-20 tahun merupakan proses klarifikasi individu 

terhadap karier yang ingin dijalaninya. Oleh sebab itu, individu mulai mempelajari 

pekerjaan-pekeraan yang mungkin sesuai dengan dirinya dan mempelajari 

keterampilan-keterampilan yang menjadi persyaratan kerja pada suatu pekerjaan. 

Untuk itu, pada proses kristalisasi ini individu senantiasa menguji minat, 

kemampuan, dan nilai-nilai yang dimilikinya.  

Tahap penentuan (establishment) karier terjadi pada usia antara 30 sampai 

45 tahunan. Penentuan yang dimaksud ialah diperolehnya ketentuan pada suatu 
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bidang pekerjaan dengan dimulainya bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu. 

Perilaku karier yang nampak sebagai subtahapan dari tahap penentuan karier ini 

terdiri atas tiga subtahapan, yaitu stabilitas (stabilizing), konsolidasi 

(consolidating),dan pemantapan (advancing) karier. Stabilitas karier ialah proses 

dimulainya penyesuaian individu dengan tuntutan pekerjaan sejak mulai bekerja. 

Pada subtahapan ini individu dituntut agar mampu memenuhi persyaratan kerja 

minimal sehingga ia stabil dalam posisinya. Konsolidasi merupakan proses untuk 

lebih menguatkan dan mengamankan posisi tertentu serta berupaya untuk 

memperoleh posisi yang lebih tinggi dalam pekerjaannya. Pemantapan karier 

merupakan pergerakan karier individu ke jenjang yang lebih tinggi dan  terhormat di 

lingkungan kerjanya. 

Tahap pemeliharaan (maintance) karier terjadi pada usia antara 45 sampai 

65 tahun. Tahap ini terdiri atas tiga subtahapan, yaitu subtahapan memiliki (holding), 

memperbaiki (updating), dan subtahapan inovasi (innovating). Memiliki karier yang 

dimaksud ialah aktivitas individu dalam mempelajari sesuatu yang baru untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu posisi. 

Perilaku yang tampak misalnya, melanjutkan studi yang sesuai dengan tuntutan 

kerja. Memperbaiki karier merupakan upaya memperbaharui pekerjaan sesuai 

dengan tuntutan lapangan. Misalnya, mengikuti seminar yang mengarah kepada 

profesi yang sedang digeluti atau mengunjungi pelanggan untuk melihat 

perkembangan baru di lapangan. Inovasi karier merupakan upaya maju dalam suatu 

profesi. Ini lebih mengarah kepada pengembangan kontribusi baru bagi lapangan. 

Tahap penurunan (disengagement) karier umumnya terjadi mulai usia 65 

tahun ke atas. Tahap ini terdiri atas tiga sub tahapan, yaitu pelambatan 

(decelerating), perencanaan pengunduran diri (retirement planning), dan 

pengunduran diri (retirement living). Pelambatan merupakan penurunan tanggung 

jawab kerja seseorang atau proses penemuan cara kerja yang lebih mudah dengan 

waktu kerja yang lebih sedikit. Perencanaan pengunduran diri mengacu kepada 
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terjadinya kembali upaya penyesuaian kerja dengan minat, kemampuan mental dan 

fisik, serta nilai-nilai. 

Career Rainbow 

 

 

F.  

 

 

 
 

Gambar 6.2 Career Rainbow  

 
Gambar 6. 2 Career Rainbow atau pelangi karier menampilkan peranan-

peranan  individu dalam tahapan perkembangan kariernya. Pelangi pada Gambar 6.2 

menampilkan peran ganda dan dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk 

menggambarkan dampak dari tugas hidup yang berbeda di seluruh rentang 

kehidupan.  Zunker (2006) peran-peran yang dimiliki individu selama rentang 

kehidupannya antara lain sebagai: anak, murid, “leisurate”, masyarakat, pekerja, 

pasangan, ibu rumah tangga, dan orang tua. Orang-orang menjalankan perannya 
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pada berbagai lingkungan seperti lingkungan rumah, sekolah, komunitas dan tempat 

kerja. Konsep dari model yang disampaikan oleh Super mengarahkan pada: 

a. Karena orang terlibat dalam beberapa peran dan pada beberapa lingkungan 

maka kesuksesan pada satu peran akan memperngaruhi kesuksesan pada 

peran-peran yang lainnya. 

b. Semua peran saling mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai lingkungan.    

 

Archway of Career Determinants 

 

Gambar 6. 3 Archway of Career Determinants 
 

Pada gambar 6.3 Archway of Career Determinants  atau gapura penentu 

karier menunjukkan adanya sisi kiri gapura, lengkungan tengah, sampai sisi kanan 

gapura (Andersen & Vandehey, 2012). Pada bagian sisi kiri lengkungan terdapat dasar 
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biologis dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan kepentingan di samping beberapa bentuk 

kemampuan (yaitu, kecerdasan, bakat, dan bakat khusus). Selanjutnya komponen 

pilar ini mengarah ke kepribadian, yang merupakan landasan atas lengkungan; semua 

faktor-faktor pribadi yang digunakan untuk mendapatkan achievement atau prestasi. 

Pada sisi sebelah kanan, merupakan  daerah lingkungan ditunjukkan. Sebuah basis 

geografis mendukung masyarakat, keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya bersama 

ekonomi, masyarakat, dan pasar tenaga kerja. Semua bidang lingkungan mendukung 

landasan kanan atas kebijakan sosial yang mempengaruhi praktek kerja. Sedangkan 

diri individu digambarkan persis dilengkungan atas gapura, melewati tahap-tahap 

perkembangan menciptakan peran konsep diri, yang menerjemahkan pengaruh faktor 

diri dan pengaruh lingkungan dari dua kolom.  

 

G. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mengevaluasi dirinya dengan tahapan teori Donald 

E. Super.  Mahasiswa diminta untuk membuat gurita kesuksesan yang berisi tentang 

tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta waktu pencapaian tujuan tersebut. Isi 

dari gurita kesuksesan yang dirancang terkait penyelesaian studi, rencana setelah 

studi, pernikahan, pekerjaan impian, dan lainnya. Melalui kegiatan ini mahasiswa 

akan memiliki pemahaman yang komprehensif.  Untuk pertemuan berikutnya 

mahasiswa diminta untuk mengumpulkan tugas mind mapping tentang teori  Anne 

Roe yang menjelaskan tentang pengaruh pola asuh pada keputusan karier individu. 
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LEMBAR KERJA 

1. Silahkan identifikasi perkembangan diri anda secara indivdu sesuai dengan 

tahapan perkembangan karier Donald E. Super   

a. Fantasi 

b. Interes 

c. Kapasitas 

d. Tentatif 

2. Susunlah gurita kesuksesan diri anda, yang terdiri dari: penyelesaian studi, 

rencana setelah studi, pernikahan, pekerjaan impian 

3. Secara berkelompok buatlah mind mapping untuk materi teori karier Anne Roe. 
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PERTEMUAN 7 

TEORI KARIER ANNE ROE 

 

A. PENGANTAR 

Perjalanan karier merupakan rangkaian runtutan kejadian-kejadian dalam 

kehidupan manusia yang merangkum aktivitas yang berkaitan dengan minat, 

ketertarikan, nilai, harapan dari dalam diri individu serta pencapaian-pencapaian atas 

bidang dan atau okupasi yang diharapkan individu. Rangkaian perjalan panjang 

individu dibahas secara rinci oleh Donald E. Super yang dibahas pada pertemuan 

sebelumnya yakni di pertemuan enam. Pada pertemuan tujuh ini, mahasiswa akan 

membahas teori pemilihan karier dari Anne Roe yang memandang lebih dalam pola 

perkembangan karier pada masa anak-anak yang berpengaruh atau memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan pencapaian karier individu pada masa mendatang.  

Roe juga memaparkan peranan-peranan significant others pada individu yang 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan berbagai macam pilihan karier. Pola 

asuh orangtua yang diberikan kepada anak mempengaruhi hierarki kebutuhan yang 

relevan dengan gaya hidup (life style) pada masa dewasanya nanti. Beragam 

pencapaian dan kemungkinan konflik yang dihadapi pada masa anak-anak akan 

mempengaruhi pola-pola perkembangan karier anak dimasa depannya. 

Melalui dasar pemikiran Anne Roe ini, mahasiswa akan belajar untuk 

memahami situasi-situasi dan konflik karier yang mungkin terjadi untuk dapat 

diselesaikan dengan pemahaman pemaparan perkembangan karier Anne Roe. 

Model pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan 7 yakni dengan model 

pembeajaran transformatif melalui flipped classroom dengan memberikan penugasan 

pada mahasiswa untuk belajar mandiri diluar jam perkuliahan dan akan dibahas 

secara lebih mendalam dengan serangkaian aktivitas diskusi di kelas.  
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B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi tokoh teori karier Anne Roe 

2. Mahasiswa mampu mengeksplorasi  sejarah teori teori karier Anne Roe 

3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep teori karier Anne Roe 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah penerapan Anne Roe 

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori karier Anne Roe dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier berdasarkan hasil riset terbaru.  

 

C. LINGKUP MATERI 

Lingkup materi pada pertemua keempat yakni : 1) profil tokoh teori karier Anne 

Roe, 3) sejarah teori karier Anne Roe, 3) konsep teori karier Anne Roe, 4) langkah 

penerapan teori karier Anne Roe, 5) implikasi teori karier Anne Roe berdasarkan riset-

riset terbaru.  

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketujuh dengan materi teori 

perkembangan karier Anne Roe menggunakan model flipped classroom dilaksanakan 

dengan langkah berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why,how pada materi 

teori Anne Roe . What menjelaskan tentang sejarah dan profil tokoh teori 

perkembangan karier Anne Roe Why menjelaskan tentang mengapa teori 

perkembangan karier Anne Roe ada dan mengapa digunakan. How menjelaskan 

tentang bagaiaman riset-riset terbaru teori perkembangan karier Anne Roe. 

Aktivitas pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tentang teori 

perkembangan Anne Roe dilakukan dengan penyusunanan mind mapping 

bersama kelompok yang telah dibagi pada pertemuan keenam . Hasil diskusi dan 
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pembutan mind mapping diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum 

pertemuan ketujuh akan dilaksanakan.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk menyampaikan 

tugas pada pertemuan sebelumnya (pertemuan 6) sebagai apersepsi pada 

pertemuan ke 7 ini.  

3. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri tentang teori 

perkembangan Anne Roe. Super pada kelompok masing-masing untuk 

mendapatkan masukan dan penambahan hasil belajar bersama.  

4. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori 

perkembangan karier Anne Roe yang sedang dipelajari. 

5. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli teori perkembangan karier Anne 

Roe mempresentasikan materi yang dibahas 

6. Dosen memberikan penguatan tentang materi teori perkembangan karier Anne 

Roe setelah diskusi kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

1. Profil Tokoh 

Anne Roe lahir pada 28 Agustus 1904 dan meninggal pada 28 Juni 1991. Roe 

merupakan dosen di Universitas Arizona, sekaligus juga Psikolog ternama Amerika. 

Karyanya yang terkenal adalah The Psychology of Occupations (1959). Anne Roe 

mengemukakan pandangannya, sebagai berikut, Pola pengembangan arah pilih 

jabatan terutama, sangat ditentukan oleh kesan pertama dalam kehidupan individu. 

Individu di masa bayi dan masa awal kanak-kanak memiliki  kesan atas perasaan 

puas dan tidak puas, selanjutnya akan terus berkembang menjadi suatu kekuatan 

yang berupa energi psikis dalam kehidupannya.  
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Teori Roe dirumuskan berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan 

mengenai latar belakang perkembangan dan kepribadian para ilmuwan di berbagai 

bidang, antara lain ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu pengetahuan alam 

(biologis). Teori Roe merupakan teori pilihan karier yang berdasar pada teori 

kepribadian. Poin penting dalam teori Roe adalah jenis kepribadian dan kebutuhan-

kebutuhan hidup manusia. Pilihan karier sesorang dilakukan dalam upaya memenuhi 

kepuasan kebutuhannya.  

Riset yang dilakukan oleh Roe menginvestigasi bagaimana pola asuh orang 

tua berpengaruh terhadap hierarki kebutuhan anak dan gaya hidup masa dewasanya. 

Dalam mengembangkan teorinya, Roe menggunakan teori Maslow tentang Hierarchy 

of Needs sebagai dasar perumusan analisis kebutuhan individu yang memiliki 

hubungan pada pola karier individu. Roe berhipotesis bahwa individu yang senang 

bekerja dengan orang adalah mereka yang dibesarkan oleh orang tua yang penuh 

kehangatan dan penerimaan, dan mereka yang menghindari kontak dengan orang 

adalah yang dibesarkan oleh orang tua yang dingin atau menolak kehadiran anaknya. 

2. Konsep Teori 

Teori Roe dikenal dengan “a need theory approach to career choice” atau teori 

pemilihan karier dengan pendekatan kebutuhan, memandang pilihan karier 

seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen yang mendasar dalam hidup. Ketiga 

komponen tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Pengaruh hereditas terhadap keputusan karier 

 Roe memandang bahwa pada prinsipnya individu memiliki berbagai potensi 

bawaan yang akan menentukan sifat-sifat, minat, bakat dan tempramen. Pada 

akhirnya potensi tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan 

seseorang terutama dalam pemilihan karier yang akan dilalui pada masa yang 

akan datang. Kecenderungan anak yang lahir dari keluarga yang bekerja pada 

bidang jasa cenderung juga akan bekerja pada bidang jasa ketika ia dewasa 

kelak, demikian juga halnya dengan bidang pekerjaan lainnya. Sifat, minat, bakat 
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dan temperamen individu didapatkan dri turunan yang diberikan oleh 

orangtuanya.  

b. Pengalaman masa kecil 

 Pengalaman masa kecil didapatkan individu dari pola asuh orangtua mereka 

selama rentang kehidupannya.  Pola asuh orangtua berpengaruh terhadap 

pemilihan karier seseorang (Kurniawan, dkk, 2019; Hayat, 2009; Hidayah, 2018) 

.Roe mengemukakan tiga kategori pola asuh orangtua yang diterapkan pada 

anak. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Menjauhi Anak: perilaku orang tua yang menjauhi anak  dengan ciri perilaku 

menolak, dan mengabaikan.  

2) Konsentrasi Emosional pada Anak: perilaku orangtua dengan pemusatan 

perhatian penuh dan cenderung berlebihan seperti overprotecting, dan 

overdemanding pada anak. 

3) Penerimaan terhadap Anak: perilaku orangtua terhadap anak yang menerima 

anak secara santai dan penuh kasih sayang, kehangatan, membantu dengan 

tulus, dan mendorong secara penuh.  

Menurut Roe dari kategori emosional yang ada di dalam rumah 

tersebut,kategori penuh kasih, overprotective dan overdemanding akan cenderung 

menghasilkan seseorang yang kejuruannya beroriantasi pada kontak dengan orang 

lain (person oriented). Sedangkan kategori santai, menolak dan mengabaikan 

cenderung menghasilkan seseorang yang kejuruannya beroriantasi pada benda-

benda (non_person oriented).      

3. Klasifikasi Kelompok Okupasi 

Roe (Sharf, 1992) menjabarkan delapan kelompok okupasi sebagai berikut: 

a. Service: tipe okupasi ini menunjukkan adanya hubungan atau hal yang diberikan 

dari seseorang untuk orang lain seperti psikolog, pekerja sosial, konselor karier, 

pelayanan, dan sebagainya. 
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b. Business contact: tipe okupasi ini menunjukkan adanya hubungan persuasif pada 

orang lain, seperti menjual sebuah produk. Contoh okupasi yang sesuai yakni 

public relationi, penjual mobil, penjual keliling. 

c. Organization: tipe okupasi ini menunjukkan ciri utama sebagai aktivitas 

manajemen. Contohnya senator, akuntan dan sekretaris. 

d. Technology: tipe okupasi ini menunjukkan ciri atau kategori seperti membuat, 

memproduksi, merawat, dan mentrasportasikan produk. Contoh pekerjaan pada 

tipe ini seperti teknisi, manajer produk, pilot, operator peralatan. 

e. Outdoor: tipe okupasi ini menghendaki adanya melindungi lingkungan, hutan, dan 

lainnya termasuk orang yang bekerja dibidang perminyakan, batu bara maupun 

yang bekerja di danau atau sungai. Contohnya: manajer peternakan, arsitek, 

perminyakan, dan lainnya. 

f. Science: tipe okupasi ini menghendaki adanya fokus pada pengembangan dan 

aplikasi sains di berbagai bidang. Contohnya: ahli fisika, ahli biologi, ahli sains 

sosial, teknisi lab, teknisi medis, dan sebagainya. 

g. General cultural: tipe okupasi ini mencirikan orang yang terlibat menyenangi 

bidang aktivitas manusia dan kebudayaan. Contohnya: pengacara, editor, guru 

SD, penyiar radio, dan sebagainya. 

h. Art and entertainment: tipe okupasi ini mencirikan orang yang terlibta mampu 

menciptakan sebuah pertunjukkan pada orang lain. Area dari okupasi ini adalah 

music, seni, menulis, atletik dan sebagainya. Contohnya: coordinator music, 

curator music, pengkritk music, desain interior, pemain bola, dan sebagainya.  

4. 6 Level Okupasi 

Sharf (1992) menjelaskan 6 level okupasi sebagai berikut: 

a. Professional atau manajerial 1 

 Level okupasi tertinggi ini menunjukkan adanya tanggug jawab independen. 

Tanggung jawab yang dimiliki sangat penting untuk pengambilan kebijakan 

seperti di pemerintahan, pendidikan, kesehatan, atau perusahaan pribadi. 



 

60 | Skenario Pembelajaran BK Karier  

     menggunakan Model Flipped Classroom 

 

b. Profesiaonal atau manajerial 2 

 Level okupasi kedua ini memiliki kemiripan dengan tahap level 1 hanya individu 

memiliki sedikit tanggung jawab. Tanggungjawabnya untuk menginterpretasi 

sebuah kebijakan dan membuat keputusan penting untuk dirinya atau orang lain. 

c. Semi professional dan bisnis kecil 

Semi professional level menunjukkan adanya proses adanya tanggung jawab 

yang memiliki tingkat menengah seperti bisnis retail. 

d. Skilled 

 Level okupasi keempat membutuhkan adanya training atau pelatihan  dibutuhkan 

atau disyaratkan seperti sekolah kejuruhan atau sekolah menengah atas. 

e. Semi skilled 

 Level kelima yakni semi skill yang membutuhkan adanya on-the-job training. 

Seperti sopir truk, sopir taxi, dan sebagainya.  

f. Unskilled 

 Level keenam yakni tanpa skill yakni membutuhkan sedikit pelatihan, tidak 

membutuhkan pendidikan yang spesifik dan mengikuti perintah atau arahan.  

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mengevaluasi dirinya berdasarkan pengalaman 

masa lalu yang telah dihadapinya. Melalui kegiatan evaluasi pengalaman konflik-

konflik atau masalah karier yang dihadapi individu akan belajar bagaimana pola asuh 

yang diberikan oleh orangtuanya memberikan dampak pada perkembangan karier 

yang dialaminya. Sebagai lanjutan dari aktivitas pembelajaran dengan materi Roe 

akan dilaksanakan Ujian Tengah Semester untuk mengevaluasi pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah dilakukan selama 7 minggu. Hasil dari evaluasi capaian 

pembelajaran tengah semester akan digunakan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya atau pada semester depan. 
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LEMBAR KERJA 

1. Lakukan analisis pada diri anda, pengalaman apa yang 

mempengaruhi arah pilihan program studi anda saat ini. bagaimana 

keterlibatan keluarga atau orangtua anda dalam menentukan 

pilihan program studi anda saat ini.  

2. Buatlah mind mapping tentang teori karir Krumblotz.  
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PERTEMUAN 8 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

1. Penilaian UTS 

Soal Essay  

CPMK SUB-CPMK KRITERIA 
KOGNITIF 

INDIKATOR 
BUTIR SOAL 

SOAL KUNCI JAWABAN/PEMBAHASAN  

Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 
teori, mengkaji 
perkembangan 
implementasi 
teori, merancang 
implementasi 
teori dalam 
program layanan 
Bimbingan dan 
Konseling Karier 
(BK Karier) di 
semua jenis, 
jalur dan jenjang 
pendidikan. 

 

Mahasiswa 
mampu 
mengeksplorasi 
dan menelaah 
hakikat karier, 
bimbingan dan 
konseling karier 
pada setting 
pendidikan, 
dan urgensi 
bimbingan dan 
konseling karier 
di era disrupsi 

C4  
(Menelaah) 

Mahasiswa 
mampu 
menelaah 
hakikat 
pemberian 
layanan 
bimbingan dan 
konseling karier 

Anda adalah 
seorang guru BK 
SMP. Anda 
menemui banyak 
siswa kelas IX 
yang galau 
dengan pilihan 
studi lanjut. 
Sebagai guru BK 
tindakan apa 
yang harusnya 
anda lakukan 
dalam 
memberikan 
layanan 
bimbingan dan 
konseling karier? 

Dari situasi kegalauan pilihan studi di 
kelas IX merupakan situasi yang 
harusnya diberikan layanan responsive 
karena sudah akan menentukan pilihan. 
Jika pilihan yang ditentukan salah maka 
akan berpengaruh besar pada 
kehidupan akademiknya selanjutnya. 
Sehingga layanan yang paling tepat 
adalah memberikan layanan konseling 
pada siswa yang memiliki 
kecenderungan kegalauan studi lanjut.  
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Mahasiswa 
mampu 
Menelaah  Teori 
Trait dan Faktor 
(Frank Parson) 
dan 
penerapannya 
dalam BK Karier 
pada setting 
pendidikan  

 

C6 
(merancang)  

Mahasiswa 
mampu 
merancang 
langkah 
penyelesaian 
masalah konseli 
dengan tahapan 
konseling trait 
and factor  

Aiunun siswa 
kelas XI yang 
memiliki masalah 
dengan orang 
tuanya karena 
tidak 
diperbolehkan 
masuk jurusan 
KIMIA setelah 
lulus SMA. 
Kedua orang tua 
Aiunun sepakat 
untuk memilihkan 
jurusan Arsitek 
yang dirasa 
sangat potensial 
kariernya. 
Sebagimana 
kakek Aiunun 
yang sukses 
menjadi seorang 
Arsitek. Silahkan 
analisis situasi 
yang terjadi oada 
diri siswa 
tersebut dan 
rancanglah 
langkah 
konseling TF 
yang sesuai.  

Sesuai dengan langkah konseling trait 
and factor yakni analisis, sintesis, 
prognosis, treatmen, dan follow up. 
Semua tahapan diidentifikasi sesuai 
data yang ada kemudian berlanjut 
sesuai tahapan. 

Mahasiswa 
mampu 
Menelaah Teori 

Menganalisis 
(C4) 

Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 

Hasil dari analisis 
kebutuhan 
dengan siswa 

Berdasarkan data diketahui 
1. minat terhadap hubungan sosial,  
2. ingin menjadi PNS, 
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Tipe Kepribadian 
Karier (John 
Holland) dan 
Teori Myer-
Briggs (tipe 
kepribadian) 
penerapannya 
dalam BK Karier 
pada setting 
pendidikan 
 

hexagonal teori 
kepribadian 
Holland terhadap 
kecenderungan 
kepribadian 
individu  

bernama Karina 
menunjukkan 
bahwa ia memiliki 
minat terhadap 
hubugan sosial 
yang baik, tetapi 
juga memiliki 
keinginan 
menjadi PNS dan 
pengusaha 
bidang 
peternakan. 
Dilain sisi ia juga 
terlibat aktif 
dalam kegiatan 
konservasi kura-
kura di pesisir 
pantai. Dari 
kondisi Karina 
silahkan anda 
analisis 
bagaimana 
tipolog 
kepribadian 
karier karina dan 
berikan contoh 
pekerjaan yang 
cocok dengn diri 
Karina. 

3. ingin menjadi pengusaha 
4. aktif pada kegiatan konservasi kura-
kura 
Berdasarkan minat, cita-cita dan 
aktivitas yang diikutinya maka terdapat 
dua titik kecenderungan kepribadian 
karier yakni Sosial dan Enterpreneur. 
Pada titik ini orang memiliki 
kecenderungan mengarakan dirinya 
pada bidang-bidang sosial dan juga 
wirausaha. Pekerjaan yang sesuai 
dengan dirinya yakni  
1.  pendidik (guru atau dosen) 
kewirausahaan, 
2. pendidik (guru atau dosen) bidang 
konservasi biota laut 
3. pegawai bidang konservasi 

Menganalisis 
(C4) 

Mahasiswa 
mampu 
menelaah tipe 

Analisis diri anda 
dan pilihkan 
kecenderunagn 
kepribadian anda 

Sesuai dengan diri masing-masing 
mahasiswa  
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kepribadian Myer 
Brigss 

menurut tipe 
kepribadian Myer 
Briggs. 

Mahasiswa 
mampu 
Menelaah Teori 
Karier Belajar 
Sosial dan 
penerapannya 
dalam BK Karier 
pada setting 
pendidikan 

Menelaah 
(C4) 

Mahasiswa 
mampu 
menelaah 
implikasi teori 
karier belajar 
sosial 

Jika anda 
mendapati siswa 
yang ingin 
menjadi seorang 
pengusaha 
ternak ayam, 
maka 
berdasarkan 
pembahsan teori 
karier belajar 
sosial hal apa 
yang dapat anda 
sampaikan untuk 
membantu siswa 
tersebut 
mencapai 
kariernya. 

Berdasarkan teori belajar sosial maka 
perlu menyediakan model-model yang 
relevan dengan keinginan siswa 
tersebut. Siswa tersebut akan belajar 
pada lingkungan yang ada disekitar 
mereka termasuk pengkondisian 
lingkungan. Kondisi ini akan 
memberikan gambaran langsung 
maupun tidak langsung pada siswa 
mengenai pekerjaan yang diharapkan, 
termasuk persyaratan, keuntungan dan 
resiko kerja yang dimiliki.  
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PERTEMUAN 9 

TEORI KARIER KRUMBOLTZ’S 

 

A. PENGANTAR 

Pengambilan keputusan karier merupakan sebuah proses yang akan 

berlangsung sepanjang hayat. Pengambilan keputusan menjadi sebuah kebutuhan 

mutlak karena akan mempengaruhi pemikiran dan perasaan seseorang dalam segala 

aspek kehidupan dalam tahap perkembangan dan berlangsung pada jangka waktu 

yang lama. Pada perencanaan karier, bagian pengambilan keputusan ini merupakan 

hal yang akan mempengaruhi perkembangan karier individu. Terdapat faktor internal 

dan eksternal yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan karier individu. Pada 

pertemuan ini materi yang akan dibahas adalah teori pengambilan keputusan oleh 

Krumboltz. Menurut Krumbolts ada empat kategori faktor yang mempengaruhi 

keputusan karier individu yaitu (1) faktor genetik; (2) kondisi lingkungan; (3) faktor 

belajar; dan (4) keterampilan dalam menghadapi tugas. 

Menentukan pilihan karier secara tepat memerlukan proses yang panjang dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu individu memerlukan perencanaan karier yang sesuai 

dengan tahapan perkembangan. Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi dan 

perlu diperhatikan agar pilihan karier sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh individu. Melalui model pembelajaran flipped classroom ini, mahasiswa 

diajak untuk mendapatkan, memperkuat dan menganalisis ilmu tentang pengambilan 

keputusan karier oleh Krumboltz. Selain itu mahasiswa diminta untuk membuat mind 

mapping dan berdiskusi antar anggota kelompok.  

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi tokoh teori karier Krumboltz 

2. Mahasiswa mampu mengeksplorasi sejarah teori karier Krumboltz. 

3. Mahasiswa mampu menganalisis  konsep teori karier Krumboltz. 



 

68 | Skenario Pembelajaran BK Karier  

     menggunakan Model Flipped Classroom 

 

4. Mahasiswa mampu mengidentfikasi  langkah-langkah penerapan teori karier 

Krumboltz. 

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori karier Krumboltz dalam 

Bimbingan dan Konseling karier berdasarkan hasil riset terbaru. 

 

C. LINGKUP MATERI  

Lingkup materi pada pertemua kesembilan yakni : 1) profil tokoh teori karier 

Krumboltz, 3) sejarah teori karier Krumboltz, 3) konsep teori Krumboltz, 4) langkah 

penerapan teori karier Krumboltz, 5) implikasi teori karier Krumboltz berdasarkan 

riset-riset terbaru.  

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kesembilan dengan materi teori 

karier Krumboltz menggunakan model flipped classroom dilaksanakan dengan 

langkah berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why, how . What 

menjelaskan tentang sejarah dan profil tokoh teori karier Krumboltz.  Why 

menjelaskan tentang mengapa teori karier Krumboltz ada dan mengapa 

digunakan. How menjelaskan tentang bagaiaman riset-riset terbaru teori karier 

Krumboltz.  Aktivitas pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tetang 

teori karier Krumboltz dilakukan dengan penyusunanan mind mapping bersama 

kelompok yang telah dibagi sebelumnya. Hasil diskusi dan pembutan mind 

mapping diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan 

kesembilan akan dilaksanakan.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk menyampaikan 

tugas pada pertemuan 7 sebagai apersepsi materi pertemuan ke 9.  
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3. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri tentang teori 

karier Krumboltz pada kelompok masing-masing untuk mendapatkan masukan 

dan penambahan hasil belajar bersama.  

4. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. 

5. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli teori karier Krumboltz 

mempresentasikan materi yang dibahas 

6. Dosen memberikan penguatan tentang materi teori karier Krumboltz setelah 

diskusi kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

Teori pengambilan keputusan dalam pemilihan karier salah satunya dipelopori 

oleh Krumboltz. Teori ini merupakan salah satu upaya untuk menyederhanakan 

proses pemilihan karier yang berdasarkan pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan 

individu dan mempengaruhi penentuan atau pengambilan keputusan karier. Proses 

pengambilan keputusan karier menurut Krumboltz melibatkan empat faktor yaitu (1) 

faktor warisan genetik dan kemampuan khusus, (2) kondisi dan peristiwa lingkungan, 

(3) pengalaman belajar, dan (4) keterampilan dalam menghadapi tugas. Faktor yang 

pertama yaitu warisan genetik dan kemampuan khusus adalah faktor yang mencakup 

sejumlah bawaan dari dalam diri individu berupa wujud dan keadaan fisik serta 

kemampuan yang dapat membatasi kesempatan karier. Faktor kedua yaitu kondisi 

dan peristiwa lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan karier seperti kesempatan kerja, kesempatan pendidikan dan pelatihan. 

Kondisi lingkungan ini sering berada di luar kontrol individu, sehingga perlu adanya 

perhatian khusus terhadap kondisi dan peristiwa yang mengikuti kehidupan individu. 

Faktor ketiga yaitu pengalaman belajar merupakan faktor yang mempengaruhi 
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tingkah laku dan keputusan individu. Melalui belajar individu dapat menentukan 

pemilihan karier yang tepat bagi dirinya sesuai dengan pengalaman belajar khas yang 

ia miliki. Faktor keempat adalah keterampilan dalam menghadapi tugas yang 

merupakan hasil dari pengalaman belajar, kemampuan khusus dan kondisi atau 

peristiwa lingkungan.  

Berkaitan dengan pengalaman belajar yang mencakup pengalaman belajar 

instrumental dan asosiatif, dimana pengalaman belajar instrumental adalah yang 

dipelajari individu melalui reaksi terhadap konsekuensi. Konsekuensi merupakan 

hasil dari melakukan suatu tindakan yang dapat diamati. Konsekuensi kegiatan 

belajar dan pengaruhnya terhadap perencanaan dan perkembangan karier ditentukan 

oleh reinforcement dari sebuah kegiatan, warisan genetik, kemampuan dan 

keterampilan khusus, dan dari pekerjaan itu sendiri. Keterampilan pengerjaan tugas 

mencakup problem solving, kebiasaan kerja, respon emosional dan kognitif. 

Keterampilan-keterampilan tersebut menentukan bagaimana tugas dapat 

diselesaikan atau dihadapi oleh individu. Krumboltz menekankan jika pengalaman 

belajar yang unik dari masing-masing individu dapat mempengaruhi perkembangan 

pengaruh-pengaruh primer yang akan mengarahkannya pada pilihan karier. 

Pengaruh primer tersebut mencakup (1) generalisasi self berdasarkan pengalaman 

dan kinerja, (2) keterampilan yang digunakan dalam menghadapi lingkungan, dan (3) 

perilaku awal memasuki karier misalnya melamar pekerjaan atau memilih 

instansi/lembaga/pelatihan.  

Mempelajari teori karier Krumboltz sangat penting karena dalam BK karier 

konselor mempunyai peran untuk menelusuri asumsi-asumsi dan keyakinan individu 

dalam mengeksplorasi alternative keyakinan dan tindakan yang perlu ia lakukan. 

Selain itu konselor dapat membantu memahami keyakinan yang tertanam dalam diri 

individu. Berdasarkan teori karier Krumblotz, juga memaparkan beberapa hal yang 

dapat dimanfaatkan dalam perkembangan BK karier diantaranya adalah: 
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1) Individu yang telah menentukan pilihan karier tetap memerlukan bantuan karena 

sebagai usaha mencegah apabila pilihan karier yang telah dilakukan tidak 

berdasarkan informasi yang akurat 

2) Individu tidak perlu merasa khawatir apabila ia belum yakin terhadap pilihan karier 

3) Pembuatan keputusan karier merupakan keterampilan yang dapat dipelajari 

4) Keberhasilan diukur berdasarkan keterampilan yang telah ditunjukkan individu 

dalam membuat keputusan sehingga perlu melaksanakan evaluasi 

5) Tidak ada suatu pekerjaan yang dapat dipandang tepat untuk semua individu. 

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk membaca hasil riset terbaru terkait penggunaan 

teori karier Krumboltz dalam layanan bimbingan dan konseling karier pada bidang 

pendidikan serta membandingkan dengan preferensi karier menurut David V 

Tiedeman dan Ann Miller Tiedeman yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

Melalui kegiatan ini mahasiswa diharapkan mampu mendapatkan pemahaman yang 

lebih komprehensif dalam mempelajari teori karier disetiap pertemuan. 

 

 

 

 

 

 

 

G. REFERENSI 

Brown, D. 2002. Introduction to Theories of Career Development and Choice. In R. 

W. Lent & S. D.Brown (Eds.), Career Development and Counseling: Putting 
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LEMBAR KERJA 

1. Carilah riset terbaru tentang perkembangan teori Krumblotz di beberapa link seperti 

www.googlescholar.com, www.elseveir.com, www.eric.com.  

 

2. Buatlah mind mapping tentang teori David V Tiedeman dan Ann Miller Tiedeman. 

 

 

http://www.googlescholar.com/
http://www.elseveir.com/
http://www.eric.com/
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PERTEMUAN 10 

TEORI KARIER DAVID V. TIEDEMAN & ANN MILLER TIEDEMAN 

 

A. PENGANTAR 

Setiap individu selalu dihadapkan pada sebuah keputusan karier yang sesuai 

dengan karakteristik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keputusan karier 

yang dipilih merupakan serangkaian aktivitas yang akan terus berlanjut dan menjadi 

penentu kehidupan individu. Sebelum keputusan karier diambil, individu akan 

menghadapi beberapa pilihan karier. Proses ini akan berlangsung sepanjang hayat 

sampai mereka menemukan dan memutuskan. Sesuai dengan materi pada 

pertemuan ini yaitu teori karier David Tiedeman dan Ann Tiedeman, yang 

mengungkapkan bahwa keputusan untuk memilih pekerjaan, jabatan atau karier 

merupakan sesuatu yang berhubungan dari keputusan yang diambil pada tahapan 

kehidupan sebelumnya atau masa lalu. 

Pemilihan karier individu berasal dari sikap dari diri individu sendiri dimana 

sikap tersebut dipengaruhi faktor internal dan eksternal sehingga menuntun individu 

untuk dapat mengambil arah dan tujuan pekerjaan yang lebih baik. Tiedeman 

menyatakan bahwa membuat sebuah keputusan karier merupakan jawaban yang 

diperlukan untuk mengembangkan ketertarikan dengan perencanaan yang matang. 

Menurut Tiedeman ada empat proses dalam membuat keputusan karier yaitu (1) 

eksplorasi, (2) kristalisasi, (3) pemilihan dan (4) klarifikasi. Individu sebaiknya dapat 

melewati empat proses tersebut untuk mengambil keputusan karier. Melalui model 

pembelajaran flipped classroom, mahasiswa diminta untuk menganalisis dan 

memperkuat wawasan tentang teori karier Tiedeman. Mahasiswa dapat belajar 

secara mandiri dan berkelompok sebelum mendapatkan materi pada pertemuan ini, 

sehingga diharapkan pemahaman mahasiswa dapat lebih mendalam. 
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B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi tokoh teori karier Tiedeman  

2. Mahasiswa mampu mengeksplorasi sejarah teori teori karier Tiedeman 

3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep teori karier Tiedeman 

4. Mahasiswa mampu mengidentfiikasi langkah-langkah penerapan teori karier 

Tiedeman 

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori karier Tiedeman dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier berdasarkan hasil riset terbaru.  

 

C. LINGKUP MATERI  

Lingkup materi pada pertemua kesepuluh yaitu : 1) profil tokoh teori karier 

Tiedeman, 3) sejarah teori karier Tiedeman, 3) konsep teori Tiedeman, 4) langkah 

penerapan teori karier Tiedeman, 5) implikasi teori karier Tiedeman berdasarkan riset-

riset terbaru. 

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini dengan materi teori Tiedeman 

menggunakan model flipped classroom dilaksanakan dengan langkah berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why,how . What 

menjelaskan tentang sejarah dan profil tokoh teori karier Tiedeman.  Why 

menjelaskan tentang mengapa teori karier Tiedeman ada dan mengapa 

digunakan. How menjelaskan tentang bagaiaman riset-riset terbaru teori karier 

Tiedeman.  Aktivitas pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tetang 

teori karier Tiedeman dilakukan dengan penyusunanan mind mapping bersama 

kelompok yang telah dibagi pada pertemuan 9. Hasil diskusi dan pembutan mind 

mapping diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan kesepuluh 

akan dilaksanakan.  
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2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk menyampaikan 

hasil pekerjaan rencana tindak lanjut tentang materi Krumblotz untuk dibahas 

pada pertemuan ini. 

3. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri tentang teori 

karier Tiedeman pada kelompok masing-masing untuk mendapatkan masukan 

dan penambahan hasil belajar bersama.  

4. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. 

5. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli teori karier Tiedeman 

mempresentasikan materi yang dibahas 

6. Dosen memberikan penguatan tentang materi teori karier Tiedeman setelah 

diskusi kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

Tiedeman mengungkapkan bahwa perkembangan karier terjadi dalam proses 

perkembangan kognitif secara umum pada saat individu dapat mengatasi krisis ego. 

Perkembangan identitas ego merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses 

perkembangan karier. Pada saat pembuatan keputusan karier, individu akan 

mencapai suatu titik yaitu differentiation dan integration. Titik diferensiasi adalah 

individu melakukan proses evaluasi diri atau self-in-world melalui pengidentifikasian 

dan studi tentang berbagai aspek okupasi. Proses ini sangat kompleks sehingga 

tergantung pada potensi dan struktur sosial lingkungan masing-masing individu. 

Ketika struktur kognitif individu berkembang, dorongan untuk mencapai diferensiasi 

akan terbentuk secara fisiologis atau psikologis. Tiedeman juga berasumsi bahwa 

individu senantiasa berusaha kearah satu tujuan yang sama dan saling memberikan 

makna. Dengan kata lain, khusus dalam pemilihan karier individu berusaha untuk 
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berintegrasi ke dalam masyarakat untuk dapat diterima dalam kelompok atau bidang 

karier dengan tetap mempertahankan sebagian dari keunikannya. 

Jika keunikan individu memperoleh kesesuaian dengan keunikan dunia kerja, 

maka integrasi, sintesis, keberhasilan dan kepuasan akan selalu mengikutinya. 

Esensi dari sebuah keputusan karier adalah proses penentuan piihan. Individu akan 

dihadapkan pada berbagai pilihan dan secara alami ia akan dilatih mengambil 

keputusan dari pilihan-pilihan hidupnya. Individu akan terus menerus menentukan 

pilihan hidup hingga akhir hayatnya. Makna dari pengambilan keputusan merupakan 

proses penentuan pilihan, dan pada kenyataannya ada individu yang mampu dan 

tepat dalam mengambil keputusan dan juga individu yang tidak mampu dan belum 

tepat dalam mengambil keputusan karier. 

Menurut Tiedeman, terdapat empat aspek yang dapat digunakan untuk 

pengaplikasian perkembangan diferensiasi dan integrasi sebagai mekanisme 

pembuatan keputusan karier. Empat aspek ini disebut sebagai guideline dalam 

mengantisipasi suatu keputusan yang terdiri dari eksplorasi, kristalisasi, pemilihan, 

dan klarifikasi. Berikut penjabaran keempat aspek tersebut. 

1) Eksplorasi merupakan penjelajahan terhadap kemungkinan alternative 

keputusan yang akan diambil. Melalui eksplorasi, individu mengetahui dengan 

jelas konsekuensi apa yang akan dialami jika mengambil keputusan tersebut 

2) Kristalisasi merupakan stabilisasi dari representasi berpikir, pada tahap ini 

pemikiran dan perasaan mulai terpadu dan teratur. Keyakinan atas pilihan yang 

akan diambil semakin menguat dan definisi tentang alternative pilihan semakin 

jelas 

3) Pemilihan yaitu hamper sama dengan perkembangan kristalisasi, pada aspek ini 

proses pemilihan terjadi. Masalah-masalah individu berorientasi pada tujuan yang 

relevan. Individu mulai mengorganisir melengkapi dan menyesuaikan terhadap 

berbagai pilihan karier masa depan, sehingga pada tahap ini individu percaya 

atas pilihan kariernya 
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4) Klarifikasi terjadi ketika seorang individu membuat keputusan lalu melakukannya. 

Dalam perjalanan pilihan kariernya ada individu yang menentukan tanpa 

hambatan, namun ada pula yang mempertanyakan karena mengalami 

kebingungan dalam pemilihan. Pada saat mengalami kebingungan ini, individu 

harus melaksanakan eksplorasi karier kembali, kemudian melakukan kristalisasi 

dan mengambil pemilihan alternatif. 

Empat proses dalam pengambilan keputusan karier di atas tidak selalu bersifat 

sekuensial yang artinya dapat terlompati atau hanya dilakukan beberapa aspek. 

Tetapi hal yang ideal seharunya individu melaksanakan dan memenuhi empat aspek 

tersebut. 

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mencari hasil riset-riset terbaru yang dapat 

memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori Tiederman dan implikasinya 

dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling karier. Hasil aktivitas belajar mahasiswa 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya sebagai pengait terhadap materi pada 

pertemuan selanjutnya yaitu teori Savickas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA 

1. Carilah riset terbaru tentang perkembangan teori David E. Tiedeman di beberapa 

link seperti www.googlescholar.com, www.elseveir.com, www.eric.com. 

  

2. Buatlah mind mapping tentang teori adaptabilitas karier Savickas. 

 

 

http://www.googlescholar.com/
http://www.elseveir.com/
http://www.eric.com/
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PERTEMUAN 11 

TEORI KARIER SAVICKAS 

 

A. PENGANTAR 

Teori tentang adaptabilitas karier diawali dengan teori menurut Super yang 

sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dan selanjutnya dikembangkan oleh 

Savickas sebagai kemampuan adaptabilitas karier. Pertemuan ini akan mempelajari 

tentang teori Savickas yang memandang bahwa kemampuan beradaptasi sebagai 

sifat dasar individu dalam menjalankan aktivitasnya. Savickas juga berpendapat 

bahwa teori adaptabilitas karier lebih sesuai menggambarkan kondisi perkembangan 

karier individu pada masa dewasa. Teori ini diletakkan pada bagian akhir 

pembelajaran dengan harapan selain memantapkan dan menganalisis, mahasiswa 

dapat mengamalkan atau mengaplikasikan teori berdasarkan kondisi perkembangan 

masing-masing. 

Adaptabilitas karier merupakan sumber daya individu dalam menghadapi 

berbagai tugas dan tantangan karier seperti contohnya pemilihan karier, transisi 

pekerjaan dan trauma pekerjaan. Sesuai dengan era revolusi industri 4.0 sekarang 

yang sangat sesuai jika individu mampu mengaplikasikan adaptabilitas karier untuk 

mampu bersaing atau berkompetisi menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Menurut 

perspektif konstruksi karier, rendahnya tiap dimensi adaptabilitas karier dapat 

membuat individu rentan mengalami masalah tertentu dalam mengembangkan karier 

di masa mendatang yaitu ketidakpedulian karier, kebingungan karier, sikap tidak 

realistis terhadap karier dan hambatan karier. Oleh karena itu, pentingnya 

adaptabilitas karier sebagai bekal untuk menghadapi era distruptif karier. Melalui 

model pembelajaran flipped classroom, mahasiswa diminta untuk menganalisis 

dirinya berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan diri untuk menghadapi tantangan 

karier dan mendiskusikan hasilnya antar anggota kelompok. 
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B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi tokoh teori karier Savickas 

2. Mahasiswa mampu mengeksplorasi sejarah teori teori karier Savickas 

3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep teori karier Savickas 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah penerapan teori karier 

Savickas 

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi teori karier Savickas dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier berdasarkan hasil riset terbaru 

 

C. LINGKUP MATERI  

Lingkup materi pada pertemua kesebelas yakni : 1) profil tokoh teori karier 

Savickas, 3) sejarah teori karier Savickas, 3) konsep teori Savickas, 4) langkah 

penerapan teori karier Savickas, 5) implikasi teori karier Savickas berdasarkan riset-

riset terbaru.  

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini dengan materi teori Savickas 

menggunakan model flipped classroom dilaksanakan dengan langkah berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri berupa 

pembuatan mind mapping dengan pokok bahasan: what, why,how . What 

menjelaskan tentang sejarah dan profil tokoh teori karier Savickas.  Why 

menjelaskan tentang mengapa teori karier Savickas ada dan mengapa 

digunakan. How menjelaskan tentang bagaiaman riset-riset terbaru teori karier 

Savickas.  Aktivitas pembelajaran mandiri untuk pemerolehan informasi tetang 

teori karier Savickas dilakukan dengan penyusunanan mind mapping bersama 

kelompok yang telah dibagi pada pertemuan 10. Hasil diskusi dan pembutan mind 

mapping diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan kesebelas 

akan dilaksanakan.   
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2. Pada proses pembelajaran dikelas, Mahasiswa diminta untuk menyampaikan 

tugas yang diberikan pada materi  

3. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri tentang teori 

karier Savickas pada kelompok masing-masing untuk mendapatkan masukan 

dan penambahan hasil belajar bersama.   

4. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok 

lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. 

5. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli teori karier Savickas 

mempresentasikan materi yang dibahas 

6. Dosen memberikan penguatan tentang materi teori karier Savickas setelah 

diskusi kelas berlangsung. 

E. URAIAN MATERI 

Karier merupakan sebuah pilihan dalam kehidupan setiap individu, melalui 

sebuah karier individu dapat mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan hidupnya. 

Berkarier sesuai dengan bakat dan minat serta dapat beradaptasi dengan berbagai 

situasi dan kondisi merupakan keinginan setiap individu, untuk mewujudkan hal 

tersebut individu perlu mempunyai adaptabilitas karier. Teori ini awal mulanya 

dimunculkan oleh Super, namun kemudian dikembangkan oleh Savickas. Menurut 

Savickas, adaptabilitas karier merupakan sebuah kemampuan individu untuk 

beradaptasi pada situasi atau kondisi perkembangan kariernya. Adaptabilitas karier 

membantu individu untuk menekui pekerjaan, memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan, minat dan bakatnya. Melalui adaptabilitas karier, individu dapat 

memperluas kesempatan untuk mencari pekerjaan yang cocok atau sesuai bagi 

dirinya serta meningkatkan keberhasilan karier yang telah dipilihnya. 
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Menurut Savickas, adaptabilitas karier dapat dilihat melalui empat dimensi 

yaitu perhatian, kontrol, keingintahuan dan kepercayaan diri. Empat dimensi tersebut 

akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Perhatian yaitu menjelaskan tentang kecenderungan seseorang untuk memiliki 

kesadaran dalam mempersiapkan, merencanakan dan mengembangkan karier 

sesuai dengan minat dan kemampuannya. Pada dimensi perhatian ini terdapat 

beberapa indikator yang digunakan untuk mengungkapkan adaptabilitas karier 

yaitu orientasi individu terhadap masa depan, mempersiapkan karier, 

merencanakan dan mengembangkan karier 

2. Kontrol yaitu menjelaskan bagaimana individu mengontrol dan membentuk diri 

agar dapat menyesuaikan dengan lingkungannya serta dapat membuat individu 

lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya. Berkaitan dengan 

dimensi kontrol, untuk mencapai adaptabilitas karier terdapat empat aspek yang 

harus dipenuhi oleh individu yaitu sikap individu dalam menentukan pilihan, 

kedisiplinan, ketegasan dan tanggungjawab 

3. Keingintahuan yaitu menjelaskan tentang bagaimana mencari tahu informasi dan 

cara mengembangkan karier serta membantu individu untuk dapat meningkatkan 

peluang sosial dalam berkarier. Keingintahuan ini merujuk pada perasaan ingin 

tahu individu terhadap karier, mencari informasi tentang karier dan mencoba hal 

baru. 

4. Kepercayaan diri yaitu menjelaskan tentang kemampuan individu dalam 

mempertahankan pendapat serta mampu memecahkan permasalahan ketika 

individu tersebut sedang menghadapi hambatan atau rintangan. Dimensi 

kepercayaan diri ini diikuti oleh beberapa indikator untuk mengungkap 

adaptabilitas karier individu yaitu berbentuk perilaku individu yang tekun dalam 

mencapai kariernya, adanya usaha keras serta pantang menyerah. 

Savickas memaparkan bahwa teorinya berbeda dengan Super, karena 

menurut Savickas konsep perkembangan didasarkan pada adaptasi terhadap 
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lingkungan bukan kematangan dari individu sendiri. Teori ini kemudian dijadikan 

dasar dalam pengembangan konseling karier life design. Savickas menyatakan 

bahwa konseling karier life desgn adalah mengkonstruksi karier melalui cerita-cerita 

kecil, merekonstruksi cerita tersebut menjadi gambaran diri dan mengkonstruksi 

tujuan karier dalam episode baru. Terdapat tiga paradigma dalam intervensi karier 

yaitu (1) skor; (2) tahapan, dan (3) cerita. Skor merupakan paradigma pertama yang 

menyesuaikan pilihan karier individu berdasarkan kesesuaian skor diri dengan 

lingkungan. Tahapan merupakan paradigma yang memandang bahwa kematangan 

individu merupakan dasar dalam pemilihan karier. Paradigma yang ketiga yaitu cerita 

merupakan paradigma yang dianut konseling karier life design karena konseling karier 

life design merupakan intervensi karier yang menekan paa konstruktivis dan naratif.  

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mencari hasil riset-riset tebaru yang dapat 

memperkuat pemahaman tentang teori Savickas serta implikasinya dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling karier dalam bidang pendidikan. Mahasiswa 

juga diminta untuk mempelajari prosedur pengembangan program BK karier sebagai 

materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Selain itu mahasiswa juga 

diharapkan dapat meresume teori-teori karier mulai dari trait and factor sampai 

dengan Savickas sebagai teori karier yang dibahas terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA 

1. Carilah riset terbaru tentang perkembangan teori adaptabilitas karier Savickas 

di beberapa link seperti www.googlescholar.com, www.elseveir.com, 

www.eric.com.  

2. Buatlah resume keseluruhan materi teori-teori karier yang telah dibahas. 

 

 

http://www.googlescholar.com/
http://www.elseveir.com/
http://www.eric.com/
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PERTEMUAN 12 

PROSEDUR PENGEMBANGAN PROGRAM BK KARIER 

 

A. PENGANTAR 

Pada pertemuan kedua sampai dengan kesebelas telah dibahas macam-

macam teori karier mulai dari trait and factor dan yang terakhir teori karier Savickas. 

Berbekal dari teori-teori tersebut, pada pertemuan kali ini akan dipaparkan mengenai 

prosedur pengembangan program BK karier. Program BK karier merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengembangan program ini tentunya 

didukung oleh rancangan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Setiap kegiatan 

yang memiliki program dengan baik akan memberikan kemudahan dalam 

pelaksanaannya. Pada konteks bimbingan dan konseling perencanaan dan 

rancangan program akan berdampak signifikan terhadap proses pelaksanaan dan 

hasil yang ingin dicapai. 

Pelaksanaan atau implementasi dari BK karier diwujudkan dalam suatu 

program kerja BK. Program kerja BK merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

disusun dan akan dilaksanakan dalam satuan waktu tertentu mulai dari program 

harian, mingguan, semesteran sampai program tahunan. Dalam menyusun 

pengembangan program BK karier diperlukan suatu kegiatan perencanaan. 

Perencanaan pelaksanaan program menggunakan prinsip 5W+1H yaitu what, why, 

where, when, who and how. Melalui prinsip-prinsip ini akan memudahkan untuk 

mengembangkan suatu program BK. Pemberian materi pada pertemuan ini 

mengharapkan siswa dapat menyusun suatu program BK karier yang sesuai dengan 

kebutuhan dengan menggunakan teori karier yang kompatibel. 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar pengembangan program BK.  

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip penyusunan program BK Karier 

dengan konsep 5W+1H. 
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3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi prosedur pengembangan program BK Karier. 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sistematika penyusunan program BK Karier. 

 

C. LINGKUP MATERI  

Lingkup materi yang akan dibahas pada pertemuan ini dengan materi 

prosedur pengembangan program BK Karier antara lain adalah: 1) hakikat 

pengembangan program BK Karier, 2) prinsip penyusunan program BK Karier dengan 

konsep 5W+1H, 3) prosedur pengembangan program BK Karier, 3) dan sistematika 

penyusunan program BK Karier 

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini dengan materi tentang prosedur 

pengembangan program BK Karier menggunakan model flipped classroom 

dilaksanakan dengan langkah sebyagai berikut. 

1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diminta untuk membuat mind mapping secara 

berkelompok dengan pokok bahasan tentang pengembangan program BK Karier 

yang meliputi penjelasan apa yang dimaksud dengan program BK Karier, 

bagaimana prinsip dan sistematika penyusunan program BK Karier serta cara 

pelaksanannya. Aktivitas pembelajaran ini untuk pemerolehan informasi tentang 

pengembangan program BK Karier yang dilakukan dengan menyusun mind 

mapping. Hasil pembuatan mind mapping diupload di SIPEJAR maksimal satu 

hari sebelum pertemuan keduabelas dilaksanakan. 

2. Pada proses pembelajaran di kelas, masing-masing kelompok 

mempresentasikan secara ringkas tentang hasil pemahaman materi tentang 

pengembangan program BK Karier yang telah dibuat dalam bentuk mind 

mapping. Pada langkah kedua ini mind mapping ditempel dengan tujuan semua 

kelompok dapat melihat dan mengamati hasil pengerjaan kelompok lain. 
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3. Setelah tahap presentasi mind mapping, langkah selanjutnya seluruh kelompok 

berkeliling untuk melihat hasil dari kelompok lain sembari memberi masukan atau 

penambahan berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan.  

4. Semua kelompok wajib memberikan masukan bagi kelompok lain, setelah itu 

masing-masing kelompok meringkas hasil penambahan dari kelompok lain untuk 

menyempurnakan mind mapping. 

5. Dosen memberikan penguatan tentang materi pengembangan program BK Karier 

setelah diskusi kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

Definisi dari program adalah suatu rancangan atau rencana kegiatan yang 

tersusun secara sistematis dan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan 

pada suatu organisasi tertentu yang melibatkan banyak personil. Program bimbingan 

merupakan serangkaian rencana atau rancangan kegiatan yang disusun secara 

runtut atau sistematis, terjadwal, dapat diukur dan jelas pelaksanaan teknis yang 

berlandaskan pada tujuan untuk membantu peserta didik agar dapat berkembang 

secara optimal sesuai dengan tugas perkembangannya. Menurut Gysbers and 

Henderson (2012) menyebutkan prinsip-prinsip penyusunan program yang terdiri 

antara lain sebagai berikut. 

1) Program bimbingan disusun secara selaras dengan program pendidikan dan 

pengajaran dari sekolah yang bersangkutan dengan memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah 

2) Pada saat menganalisis kebutuhan, masalah dan karakteristik siswa sebaiknya 

melibatkan stakeholder 

3) Program bimbingan yang dirancang perlu diinformasikan pada kepala sekolah, 

wali kelas, guru matapelajaran serta staf sekolah dengan tujuan stakeholder 

dapat memahami dan memberi dukungan secara simultan 
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4) Kemampuan guru BK dalam bidangnya perlu diketahui seperti latar belakang 

pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan yang pernah diikuti, kepribadian, minat 

terhadap bimbingan dan kemampuan untuk memimpin atau mengkoordinasikan 

BK di sekolah 

5) Mengevaluasi setiap layanan dan kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah 

6) Membuat analisis mengenai layanan pokok bimbingan dimana program 

bimbingan yang dirancang harus mengacu pada hasil analisis 

7) Menentukan peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam 

penyususnan program BK  

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut terlihat bahwa program BK merupakan 

serangkaian kegiatan yang mempunyai ikatan kesatuan dengan bagian lain demi 

mencapai tujuan bersana. Kegiatan BK dapat dianggap sebagai subsistem dalam 

sistem pendidikan. Tiga aspek utama yang menjadi dasar bahwa BK sebagai suatu 

system dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 

1) Tujuan yang hendak dicapai sebagai aspek utama yang harus ditentukan terlebih 

dahulu karena penetapan tujuan ini akan memudahkan konselor menentukan 

strategi yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut 

2) Kegiatan pokok yang menunjang tercapainya tujuan hendaknya dikembangkan 

dan dirumuskan secara tepat sasaran dan dampak yang dapat diukur guna 

melihat ketercapaian tujuan melalui implementasi kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan 

3)  Implementasi kegiatan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan 

harus dapat terlaksana dan mengarah pada pencapaian tujuan yang dikehendaki 

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan organisasi 

yang berupaya untuk mencapai tujuan layanan atau program. Sebelum menyusun 

program BK, perlu meningkatkan mengenai teori pokok program BK yang bersifat 

komprehensif dan penjabaran setiap komponen-komponen program. Konselor harus 

mampu menyadari secara penuh bahwa tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan 
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program BK menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan di sekolah pada umunya 

dan tujuan pendidikan nasional secara khususnya. Personil BK harus mampu 

menentukan bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. 

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Mahasiswa diminta untuk mempelajari tentang analisis kebutuhan yang dapat 

memperkuat dan mendukung pemahaman tentang pengembangan program BK 

Karier dan implementasinya pada bidang pendidikan khususnya di sekolah. Hasil dari 

aktivitas belajar mahasiswa akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, karena pada 

pertemuan analisis kebutuhan mahasiswa diminta untuk mengembangkan instrumen. 
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LEMBAR KERJA 

1. Secara berkelompok sesuai pembagian jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Silahkan 

kembangkan instrumen analisis kebutuhan bimbingan dan konseling karier.  
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Bagi Perbaikan Mutu dan Sistem Manajemen Layanan Bimbingan dan 

Konseling Sekolah. Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. VI/11 Mei 2003 
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PERTEMUAN 13 

DIAGNOSIS DAN SOLUSI MASALAH BK KARIER (ANALISIS KEBUTUHAN) 

 

A. PENGANTAR 

Materi sebelumnya mahasiswa telah belajar tentang pengembangan program 

BK Karier. Salah satu langkah awal untuk mengembangkan program adalah 

melaksanakan need assessment. Tujuan melaksanakan need assessment adalah 

untuk melihat atau mendiagnosis permasalahan-permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh peserta didik. Pengertian dari asesmen sendiri adalah proses 

mengumpulkan data bukti dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan dan 

deskripsi pencapaian perkembangan peserta didik pada semua bidang mulai dari 

pribadi, sosial, belajar dan karier. Fungsi dari asesmen adalah untuk menghasilkan 

informasi sebagai bukti tentang kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh peserta didik. Dari hasil analisis kebutuhan ini, digunakan sebagai dasar 

penyusunan suatu program BK di sekolah. 

Asesmen atau analisis kebutuhan dilakukan untuk menyusun program BK 

baik jangka panjang atau jangka pendek. Hasil dari asesmen tetap dijadikan dasar 

dan mempengaruhi bagaimana sebuah program dirancang dan dikembangkan. Hasil 

dari analisis kebutuhan akan mempengaruhi sebuah landasarn program, tujuan 

program, lingkup layanan yang diberikan, perencanaan kegiatan program, teknis 

pelaksanaan program, serta sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan sebuah program BK. Oleh karena itu pada pertemuan hari ini akan 

dibahas tentang analsis kebutuhan, dimana mahasiswa diminta untuk menelaah dan 

menganalisis kebutuhan peserta didik khususnya diagnosis masalah yang berkaitan 

dengan bidang karier.  

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar analisis kebutuhan. 
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2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pelaksanaan asesmen. 

3. Mahasiswa mampu merumuskan tindak lanjut dari hasil analisis kebutuhan. 

4. Mahasiswa mampu menyusuna analisis kebutuhan sebagai bentuk nyata 

implementasi pemerolehan pengetahuan di perkuliahan  

 

C. LINGKUP MATERI  

Lingkup materi yang akan dibahas pada pertemuan ini dengan materi 

diagnosis dan solusi masalah BK Karier khususnya analisis kebutuhan antara lain 

adalah: 1) hakikat analisis kebutuhan, 2) langkah-langkah pelaksanaan asesmen, 3) 

tindak lanjut dari hasil analisis kebutuhan, 3) dan melaksanakan analisis kebutuhan 

dengan mengimplementasikan pada sekolah secara nyata. 

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketigabelas dengan materi diagnosis 

dan masalah BK Karier khususnya analisis kebutuhan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pemaparan teori oleh dosen tentang 

analisis kebutuhan yang merupakan dasar dalam penyusunan program BK Karier 

2. Selanjutnya mahasiswa diminta untuk berkelompok sesuai dengan pembagian 

yang sudah ditentukan mulai dari SMP/MTS, SMA/MA 

3. Berdasarkan pembagian kelompok tersebut, mahasiswa berdiskusi tentang 

wawasan yang dimiliki atau pengalaman yang pernah ia alami berkaitan dengan 

diagnosis dan masalah BK Karier. Selain itu masing-masing kelompok juga 

diminta untuk menyusun atau merancang instrumen analisis kebutuhan sesuai 

jenjang pendidikan (SMP/MTS, SMA/MA) 

4. Hasil diskusi masing-masing kelompok dipresentasikan yang kemudian akan 

mendapat masukan atau tambahan dari kelompok lain guna menyempurnakan 

instrumen analisis kebutuhan yang telah dirancang 
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5. Hasil akhir instrumen analisis kebutuhan kemudian diunggah di SIPEJAR sehari 

setelah perkuliahan berlangsung dengan tujuan masing-masing kelompok dapat 

merevisi instrumen sebelum melaksanakan observasi lapangan. 

6. Dosen memberikan tugas pada mahasiswa untuk mengimplementasikan 

instrumen analisis kebutuhan yang telah disusun dan dipresentasikan masing 

masing kelompok sesuai dengan jenjang pendidikan. Implementasi tersebut 

dilakukan secara nyata di sekolah dengan melaksanakan observasi atau 

wawancara pada pihak yang terkait. 

 

E. URAIAN MATERI 

Sistematika penyusunan program BK di sekolah pertama dimulai dari kegiatan 

analisis kebutuhan yang dilakukan dengan need assessment (pengukuran dan 

penilaian). Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang 

digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan program dan layanan BK. 

Langkah analisis kebutuhan ini meliputi dua kegiatan yaitu sebagai berikut. 

1. Asesmen konteks lingkungan program yang terkait dengan kegiatan 

mengidentifikasi harapan dan tujuan sekolah, orangtua, masyarakat, dan 

stakeholder pendidikan yang terlibat, sarana dan prasarana pendukung program 

bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, serta kebijakan pimpinan sekolah 

2. Asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik 

peserta didik seperti aspek fisik, kognitif, motivasi, sikap dan kebiasaan belajar, 

minat, masalah-masalah yang dihadapi, kepribadian dan tugas perkembangan 

psikologis 

Kedua kegiatan tersebut diharapkan program dan layanan BK yang 

dikembangkan sudah benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta 

didik. Semua pihak yang terlibat dan kesesuaian konteks lingkungan program. 

Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program dan layanan BK mulai dari rencana 

harian, mingguan, semester dan tahunan tidak hanya tuntutan secara adminstratif 
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namun harus dilakukan secara professional. Berikut ini akan dijabarkan langkah-

langkah yang dapat dilakukan konselor dalam memetakan kebutuhan, masalah dan 

konteks (Rahman, 2008). 

1. Menyusun instrumen dan unit analisis penilaian kebutuhan. Pada langkah 

pertama ini konselor dapat mengeksplorasi peta kebutuhan, masalah dan konteks 

yang membutuhkan penggunaan instrumen asesmen yang berfungsi sebagai alat 

bantu. Dalam penyusunan instrumen konselor perlu merumuskan aspek dan 

indikator beserta item yang berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan 

diukur. Langkah ini juga digunakan untuk menentukan jenis metode yang akan 

digunakan untuk mengungkap aspek-aspek. Metode yang dapat digunakan 

seperti observasi, wawancara, angket, studi dokumentasi, dan lain sebagainya. 

2. Implementasi penilaian kebutuhan. Langkah kedua yang harus segera dilakukan 

konselor untuk mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang telah 

dibuat sebelumnya. Langkah kedua analisis kebutuhan ini mempunyai tujuan 

untuk memperoleh gambaran kebutuhan dan konteks lingkungan yang akan 

dirumuskan ke dalam penyusunan program. 

3. Analisis hasil penilaian kebutuhan. Pada langkah ketiga ini setelah data terkumpul 

kemudian konselor mengolah, menganalisi dan menginterpretasikan hasil 

penilaian yang diungkap sesuai dengan tujuan kebutuhan, masalah dan konteks 

program yang dapat diidentifikasi dengan tepat. 

4. Pemetaan kebutuhan atau permasalahan. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu 

setelah hasil analisis kebutuhan dan identifikasi masalah diketahui, konselor perlu 

membuat peta kebutuhan atau masalah yang dilengkapi dengan analisisi faktor-

faktor penyebab yang memunculkan kebutuhan atau permasalahan.   

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Tindak lanjut dari perkuliahan ini adalah individu dapat menyusun instrumen 

yang digunakan sebagai pedoman observasi di lapangan pada jenjang SMP/MTS, 
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SMA/MA. Kemudian setelah hasil analisis kebutuhan sudah terkumpul, mahasiswa 

diharapkan dapat menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga membentuk 

suatu rumusan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Hasil analisis 

kebutuhan ini digunakan untuk menyusun rancangan program BK Karier. 
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LEMBAR KERJA 

1. Perbaiki instrumen analisis kebutuhan bimbingan dan konseling karier yang telah direview. 

2. Ambillah data di lapangan sesuai dengan pembagian  jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) 

masing-masing kelompok. 

3. Lakukan analisis dan interpretasi hasil analisis kebutuhan yang telah dihimpun. 
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PERTEMUAN 14 

DIAGNOSIS DAN SOLUSI MASALAH BK KARIER (RANCANGAN PROGRAM BK 

KARIER) 

 

A. PENGANTAR 

Pada pertemuan ini akan dibahas materi mengenai rancangan program BK 

Karier. Sebagai upaya tindak lanjut dari analisis kebutuhan yang sudah dilaksanakan 

oleh mahasiswa, langkah selanjutnya adalah merancang program BK Karier. Program 

BK Karier dapat dirancang sesuai dan tepat sasaran apabila analisis kebutuhan yang 

dilaksanakan dapat diinterpretasikan dengan tepat pula. Tujuan dalam perancangan 

program BK juga harus dirumuskan secara maksimal, sehingga pengelolaan dan 

pengembangan BK bukan dilakukan dengan cara sederhana dan asal namun 

dirancang dan dilaksanakan secara maksimal. Ketika konselor menginginkan tujuan 

dan target dapat tercapai dan mampu memunculkan perubahan-perubahan positif, 

maka pengelolaan dan perancangan program BK harus dilakukan dengan 

manajemen yang baik dan dapat dirasionalkan.  

Oleh karena itu, perlunya suatu keterampilan dalam menyusun atau 

merancang program BK serta perlunya konselor memiliki penguasaan yang memadai 

tentang prinsip dasar, acuan konseptual yang melatarbelakangi penyusunan suatu 

program. Rancangan program BK yang sudah disusun dengan tepat dan baik dalam 

pelaksanaannya membutuhkan konsistensi dan komitmen dari seluruh stakeholder 

yang terlibat termasuk pemimpin sekolah. Keterlibatan guru bidang studi dalam 

memahami konseptuan program serta layanan BK yang bersifat mendukung 

perencanaan karier peserta didik. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan tujuan 

program BK Karier dapat dicapai dan mampu terwujud secara optimal. 
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B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi komponen program BK. 

2. Mahasiswa mampu merencanakan program BK Karier dengan unsur 5W+1H. 

3. Mahasiswa mampu menyusun action plan dalam menyusun program BK Karier. 

4. Mahasiswa mampu menyusun rancangan program BK Karier. 

 

C. LINGKUP MATERI  

Lingkup materi yang akan dibahas pada pertemuan ini dengan topik 

rancangan program BK Karier yaitu 1) hakikat program BK, 2) rencana program BK 

Karier dengan unsur 5W+1H, 3) jabaran action plan dalam menyusun BK Karier, dan 

4) susunan rancangan program BK Karier. 

  

D. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan keempat belas dengan materi 

diagnosis dan solusi masalah BK Karier khususnya rancangan program BK Karier 

adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pemaparan teori oleh dosen tentang 

rancangan program BK Karier 

2. Selanjutnya mahasiswa diminta untuk berkelompok sesuai dengan pembagian 

yang sudah ditentukan mulai dari SMP/MTS, SMA/MA 

3. Berdasarkan pembagian kelompok tersebut, mahasiswa berdiskusi tentang hasil 

dari instrumen analisis kebutuhan yang sudah dilaksanakan pada pertemuan 

sebelumnya. Masing-masing kelompok merumuskan topik atau tema yang 

berhubungan dengan BK Karier yang akan digunakan untuk merancang program 

BK karier 

4. Hasil diskusi masing-masing kelompok dipresentasikan yang kemudian akan 

mendapat masukan atau tambahan dari kelompok lain guna menyempurnakan 

rancangan program BK Karier 
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5. Hasil akhir rancangan program BK Karier kemudian diunggah di SIPEJAR sehari 

setelah perkuliahan berlangsung dengan tujuan masing-masing kelompok dapat 

merevisi rancangan tersebut sebelum melanjutkan menyusun layanan BK Karier 

6. Dosen memberikan tugas pada mahasiswa untuk menyusun layanan BK hasil 

dari program BK yang telah disusun. Layanan BK dikhususkan pada BK Karier 

yang penyusunannya berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kesesuaian 

dengan program BK yang telah disusun. 

 

E. URAIAN MATERI 

Penyusunan program BK merupakan langkah lanjutan dari hasil analisis 

kebutuhan yang kemudian diwujudkan dalam program BK mulai dari program harian, 

mingguan, semester dan tahunan. Program BK adalah keseluruhan layanan yang 

akan diberikan pada peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwa program BK 

bersifat secara umum sedangkan layanan BK lebih bersifat secara khusus. 

Penyusunan program BK memuat rencana operasional atau yang disebut dengan 

action plan. Unsur-unsur yang diperlukan dalam menyusun action plan adalah 

5W+1H yaitu what, why, where, who, when and how. Ada beberapa hal yang harus 

dilakukan oleh konselor dalam merancang program BK yaitu sebagai berikut. 

1. Identifikasi dan merumuskan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan. Pada 

langkah awal ini kegiatan diturunkan dari perilaku atau tugas perkembangan dan 

kompetensi yang harus dikuasai oleh para peserta didik 

2. Mempertimbangkan penggunaan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan 

semua kegiatan. Apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu atau secara 

berkala. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan 

BK dalam setiap komponen program yang perlu dirancang dan dicermati.  

3. Mencermati perencanaan waktu yang didasarkan pada isi program dan dukungan 

manajemen di sekolah. Berikut ini table perkiraan alokasi waktu layanan BK yang 

dapat digunakan untuk menyusun program BK  
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Tabel 14.1 Perkiraan Alokasi Waktu Pelayanan BK 

Komponen Pelayanan 
Jenjang Pendidikan 

SD/MI SMP/MTs SMA/MAN/SMK 

Layanan Dasar 45-55% 35-45% 25-35% 

Layanan Responsif 20-30% 25-35% 15-25% 

Layanan Perencanaan Individual 5-10% 15-25% 25-35% 

Dukungan Sistem 10-15% 10-15% 10-15% 

 

Dari tabel di atas dapat terlihat persentase penggunaan atau alokasi waktu sesuai 

dengan jenjang pendidikan. Jika program BK dikhususkan pada bidang karier 

sebagai contoh perencanaan karier maka dapat termasuk di komponen layanan 

ketiga yaitu perencanaan individual. Komponen layanan ini pada jenjang SMK 

mempunyai porsi yang cukup besar yaitu 25-35%. Sehingga dalam penyusunan 

program BK Karier dapat disesuaikan dengan tema atau topik dan juga alokasi 

waktu yang ada. 

4. Pengelompokan kebutuhan yang diperoleh dari hasil analisis kebutuhan (need 

assessment) ke dalam tabel kebutuhan untuk menjadi dasar rencana kegiatan. 

Rencana kegiatan yang dimaksud dituangkan ke dalam rancangan jadwal 

kegiatan selama satu tahun atau dapat juga dalam bentuk matrik untuk program 

tahunan dan semester. 

5. Program BK di sekolah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan perlu 

dijadwalkan atau dibuat dalam bentuk kalender kegiatan. Kalender kegiatan 

khusus program BK mencakup kalender tahunan, bulanan dan mingguan. 

6. Adapun beberapa metode program BK yang perlu dilaksanakan dalam bentuk: 

a) Kontak secara langsung (face to face), kegiatan kontak langsung 

dilaksanakan secara klaskal di kelas dengan alokasi waktu terjadwal 2 jam 

pelajaran per kelas setiap minggu 
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b) Tanpa kontak langsung dengan peserta didik, dapat dilaksanakan melalui 

buku, brosur, leaflet, papan bimbingan, home visit, konferensi kasus, alih 

tangan atau referral. 

Adapun program BK yang dikhususkan pada bidang karier metode 

pelaksanaannya juga disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan strategi pelayanan 

seperti contohnya dapat dilaksanakan dengan metode career days atau metode-

metode lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan. Program BK Karier juga dapat 

dilaksanakan dengan metode bimbingan klasikal, dimana konselor memberikan 

pengarahan, penjelasan atau pemahaman pada peserta didik untuk dapat memilih 

karier yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. 

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Tindak lanjut dari perkuliahan pada pertemuan ini adalah masing-masing 

mahasiswa yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan dapat menyusun 

rancangan program mulai dari semester hingga tahunan yang dikhususkan pada 

bidang karier. Rancangan program ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

layanan BK pada pertemuan kelima belas sebelum UAS berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA 

Secara berkelompok, susunlah rancangan program tahunan hingga 

semesteran layanan bimbingan dan konseling karier sesuai dengan jenjang 

pendidikan yang dibagi pada masing-masing kelompok. 
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PERTEMUAN 15 

PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN  

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING KARIER  

 

A. PENGANTAR 

    Rencana layanan bimbingan dan konseling karier merupakan 

tahapan lanjutan dari penyusun program bimbingan dan konseling karier. 

Proses penyusunan rencana memberikan pengalaman belajar bagi 

mahasiswa untuk mampu menyusun langkah atau aktivitas kegiatan secara 

lebih terperinci untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan layanan. Proses 

penyusunan aktivitas kegiatan menjadi satu kesatuan dari keseluruhan unsur 

program layanan sesuai dengan topik yang dipilih. 

  Berdasarkan pemahaman topik, tujuan, sasaran dan metode yang 

digunakan, mahasiswa akan menyusun langkah kegiatan yang menunjang 

kepercapaian tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan. Mahasiswa 

juga diminta untuk mengembangkan instrument evaluasi baik proses maupun 

hasil sebagai acuan yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan 

layanan. 

  Proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan model flipped 

classroom  yang menghendaki adanya produktivitas kerja dari mahasiswa 

untuk mengembangkan rencana layanan bimbingan dan konseling karier 

dengan mempersiapkan penyusunan program diluar jam pertemuan tatap 

muka dan membawa hasil tugas mandiri dalam aktivitas  diskusi di kelas.   

  

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyusunan rencana pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling karier. 
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2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelengkapan isi rencana pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling karier. 

3. Mahasiswa mampu merumuskan langkah kegiatan dalam rencana 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling karier sesuai dengan 

teknik/metode/strategi yang dipilih. 

4. Mahasiswa mampu menyusun materi dalam rencana pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling karier 

5. Mahasiswa mampu menyusun media dalam rencana pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling karier 

6. Mahasiswa mampu menyusun lembar kerja dalam rencana pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling karier 

7. Mahasiswa mampu menyusun evaluasi proses dan hasil dalam rencana 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling karier 

 

C. LINGKUP MATERI 

  Lingkup materi pada pertemua keempat yakni : 1) format rencana 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling karier , 2) komponen isian 

rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling karier, 3) langkah-

langkah kegiatan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

karier, 4) pengembangan media rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling karier, 5) penyusunan lembar kerja rencana pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling karier, 6) penyusunan evaluasi rencana 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling karier. 

 

D. KEGIATAN BELAJAR 

  Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kelima belas dengan materi 

penyusunan rencana layanan bimbingan dan konseling karier menggunakan 

model flipped classroom dilaksanakan dengan langkah berikut. 
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1. Sebelum tatap muka, mahasiswa diberikan aktivitas belajar mandiri 

berupa penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling karier seuai dengan topik yang didapatkan dari pengembangan 

program BK Karier pada pertemuan sebelumnya. Aktivitas pembelajaran 

mandiri untuk menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling karier yang akan menjadi bahan diskusi dengan kelompok 

serta diskusi kelas pada pertemuan kelima belas. Hasil diskusi dan 

penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

karier. diupload di SIPEJAR maksimal satu hari sebelum pertemuan 

kelima belas akan dilaksanakan.  

2. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk 

mendiskusikan penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling karier sebagai hasil tugas belajar mandiri pada kelompok 

masing-masing untuk mendapatkan masukan dan penambahan hasil 

belajar bersama.  

3. Hasil dari diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada 

kelompok lain (antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan 

baru dan saling bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan 

terhadap rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling karier 

yang sedang dipelajari. 

4. Setelah diskusi antar kelompok, dosen memberikan penguatan setelah 

diskusi kelas berlangsung. 

 

E. URAIAN MATERI 

  Layanan bimbingan dan konseling karier merupakan bagian dari 

layanan bimbingan dan konseling pada bidang khusus karier. Pengembangan 

layanan bimbingan dan konseling karier dikembangkan berdasarkan format 

dan ketentuan pengembangan layanan bimbingan dan konseling secara 
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umum. Farozina (2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam 

pelaksanaan layanan konseling: 

1) Pra konseling 

a) Mengumpulkan dan mneganalisis data konseli 

secara kkomprehensif. 

b) Menyususn RPL konseling. 

c) Menata ruang 

d) Kesiapan pribadi guru BK 

2) Proses konseling 

a) Membangung relasi konseling 

b) Melaksanakan tahapan dan mengunakan teknik 

konseling sesuai teori yang dipilih. 

c) Menutup proses konseling. 

3) Pasca konseling 

a) Membuat laporan konseling 

b) Berdasarkan kesepakatan dengan konseli, konselor 

memonitoring dan mengevaluasi tindakan perilaku 

yang direncanakan konseli. 

   Adapun tahapan bimbingan kelompok menurut Fahrozina, dkk (2016) 

sebagai berikut: 

1) Pembukaan 

 Tahap penciptaan suasana kelompok yang kondusif bagi 

para anggotanya. Tujuannya agar sesama anggota terlibat 

secara aktif dalam proses kelompok. 

2) Transisi 

 Transisi merupakan tahap peralihan yang bertujuan untuk 

memantapkan kesiapan anggota kelompok. 
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3) Inti 

 Tahap inti merupakan upaya pencegahan peneliharaan nilai-

nilai dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup 

yang dibutuhkan. 

4) Penutup  

 Pada tahap penutupan diakhiri dengan mengungkap 

keberhasilan kegiatan yang didapatkan dari hasil analisis 

evaluasi proses maupun hasil. 

Adapun format rencana layanan bimbingan yang diuraikan Farozina (2016), 

Farozinb (2016), Farozinc (2016) terdiri dari unsur sebagai berikut. 

1. Komponen layanan. 

2. Bidang layanan. 

3. Fungsi layanan. 

4. Tujuan. 

5. Topik. 

6. Materi. 

7. Sasaran layanan. 

8. Metode atau teknik. 

9. Waktu. 

10. Media atau alat. 

11. Tanggal pelaksanaan. 

12. Sumber bacaan 

13. Uraian kegiatan: tahap awal, tahap inti, tahap penutup. 

14. Evaluasi: evaluasi proses dan evaluasi hasil.  

     Adapun format rencana layanan bimbingan yang diuraikan Farozina 

(2016), Farozinb (2016), Farozinc (2016) terdiri dari unsur sebagai berikut. 

1. Nama konseli 

2. Hari/tanggal pelaksanaan konseling. 
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3. Pertemuan ke- 

4. Waktu (ditulis perkiraan menit yang dibutuhkan) 

5. Tempat pelaksanaan konseling. 

6. Pendekaan dan teknik konseling yang digunakan. 

7. Hasil yang dicapai. 

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

  Mahasiswa menyempurnakan penyusunan rencana pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling karier sesuai dengan hasil diskusi dan 

masukan dari anggota kelas. Mahasiswa mengumpulkan hasil penyusunan 

dan perbaikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling karier 

pada dosen untuk dievaluasi. Dosen selanjutnya akan memberikan catatan 

dan masukan untuk menyempurnakan kembali rencana pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling karier. 
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PERTEMUAN 16 

Penilaian UAS 

a. Artikel 

No Kriteria Skor Penilaian 

20 40 60 80 100 

1 Kelengkapan isi artikel      

2 Kejelasan latar belakang       

3 Ketepatan tujuan sesuai latar 
belakang 

     

4 Ketepatan uraian metode       

5 Ketepatan uraian pembahasan       

6 Kejelasan uraian simpulan      

7 Ketepatan uraian saran      

8 Penggunaan referensi      

 
b. Penyusunan Program  

No Kriteria Skor Penilaian 

20 40 60 80 100 

1 Kelengkapan isi program BK Karier       

2 Ketepatan pemilihan topik       

3 Ketepatan tujuan umum       

4 Ketepatan tujuan khusus       

5 Ketepatan pemilihan materi      

6 Ketepatan pemilihan media      

7 Ketepatan pemilihan teknik      

8 Ketepatan sasaran layanan       

9 Kejelasan prosedur evaluasi      
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