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Abstrak. Perencanaan karier di SMA adalah proses individu dalam mencapai tujuan 

kariernya yang salah satu indikatornya adalah adanya tujuan yang jelas setelah lulus dari 

jenjang pendidikan menengah. Tujuan penelitian ini membantu siswa merencanakan 

karier dalam bentuk pengambilan keputusan karir melalui layanan bimbingan dan 

konseling. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode eksperimen dan 

desain one group pretest-posttest. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling, dan menggunakan instrumen penelitian Pedoman Teknik Modelling untuk 

meningkatkan pemahaman perencanaan karir pada Siswa Kelas XII SMAN 1 Mandomai, 

Kecamatan Kapuas Barat. Hasil pemberian layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling efektif meningkatkan pemahaman perencanaan karier 

Kata Kunci: Perencanaan karier, bimbingan kelompok, teknik modelling. 

 

1.  Pendahuluan 

Desa Saka Mangkahai merupakan sebuah desa di wilayah kecamatan Kapuas Barat, 

Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk berkisar 4.220 jiwa, 

luas 66 km serta kepadatan penduduk 63,94 jiwa/km. Mata pencaharian masyarakat desa 

Saka Mangkahai mayoritas mencari nafkah dengan menggarap sawah dan berkebun dapat 

dilihat dari suasana di pinggiran desa yang dipenuhi oleh sawah dan pohon karet. 

Aktivitas anak-anak selama masa pandemi hanya berdiam di rumah, dengan melakukan 

aktivitas bermain maupun belajar. Permasalahan yang ditemui di  Desa Saka Mangkahai, 

akibat pandemi covid-19 siswa mengalami penurunan minat belajar serta kurang 

informasi tentang  perencanaan karier. Kondisi ini terlihat dari hasil wawancara kepada 

beberapa siswa SMAN 1 Mandomai dimana mereka memiliki kemauan yang rendah 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, karena bingung memilih 

jurusan selain juga karena faktor ekonomi.  

Pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia diributkan oleh menyebarnya 

virus yang mematikan, yaitu coronavirus jenis baru (SARS-Cov-2) dan penyakit ini 

dikenal dengan oronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Berdasarkan penelitian, virus ini 

pada awalnya merebak di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember tahun 2019. Sampai 
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saat ini sekitar 65 negara di dunia yang sudah terjangkit oleh virus ini (Yuliana, 

2020:187). 

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang menyedihkan bagi seluruh dunia. Semua 

sisi kehidupan manusia menjadi terganggu karena adanya musibah ini, termasuk dunia 

pendidikan. Banyak negara yang memutuskan untuk menutup sekolah, universitas, 

maupun perguruan tinggi lainnya, untuk mengurangi kontak dengan banyak orang lain 

(Aji, 2020: 396). Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengeluarkan 

keputusan mengenai pembelajaran dalam masa pandemi covid-19, dengan 

dikeluarkannya Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 

36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring 

dan bekerja dari rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease  

(Covid-19) (Argaheni, 2020:100). Surat Edaran ini mulai efektif dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 16 Maret 2020, yang kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah di daerah.  

Mengikuti edaran pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan 

untuk meniadakan pembelajaran tatap muka di sekolah, dan mulai melaksanakan 

pembelajaran dengan sistem daring atau disebut juga dengan pembelajaran online. 

Namun tidak semua sekolah dapat langsung menerapkan sistem pembelajaran daring, 

dikarenakan terkendala peralatan teknologi, seperti gawai, laptop dan atau komputer.  

Sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan sistem pembelajaran yang 

dilakukan secara online menggunakan jaringan internet, sehingga tidak ada pertemuan 

tatap muka langsung antara guru dan siswa. Dalam sistem pembelajaran ini, guru harus 

memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan, meskipun siswa tidak dihadirkan di 

sekolah. Hal ini membuat guru dituntut untuk dapat berinovasi dalam merancang media 

pembelajaran yang menggunakan media daring (online). Pembelajaran dalam jaringan 

dipercaya berkaitan dengan konsep pembelajaran jarak jauh, karena adanya kesamaan 

karakteristik yang memerlukan konektivitas dan aksesibilitas (Moore, Dickson-Deane, & 

Galyen, 2011). 

Ketika pandemi covid-19 dimulai, semua pihak harus menyesuaikan diri dengan 

banyak perubahan. Begitu juga dalam bidang pendidikan, banyak penyesuaian kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, seperti guru, siswa, bahkan orangtua 

siswa. Sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan, pemerintah menerbitkan 

Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) melalui Surat Edaran No 15 

Tahun 2020. Surat edaran ini memperkuat surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran 

pada masa pandemi covid-19 yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Kegiatan Belajar dari 

Rumah (BDR) diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan 

siswa tetap mendapat layanan pendidikan, meskipun proses belajar mengajar dilakukan di 

rumah. Berdasarkan surat edaran, dan berdasarkan kondisi dan fasilitas di sekolah 

masing-masing daerah, serta minat siswa yang berbeda-beda, maka penugasan saat 

Belajar dari Rumah (BDR) amat bervariasi.   

Upaya pendidikan dalam menghantarkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya, 

memerlukan peran dan dukungan dari berbagai pihak. Sekolah memiliki peran strategis 

dan penting, selain keluarga yang utama, dalam membimbing dan mengarahkan siswa 

untuk merencanakan karir masa depan. Peserta didik pada jenjang pendidikan sekolah 

menengah atas, berada pada tahap perkembangan remaja akhir, yang dituntut untuk dapat 

menentukan arah keputusan karier, dan mampu menetapkan strategi pengambilan 

keputusan karier yang tepat. Setiap peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) pasti dihadapkan pada dua pilihan, yaitu (1) pilihan 

mengenai Pendidikan selanjutnya, dan (2) pekerjaan apa yang akan dipilihnya setelah 

lulus sekolah. Sehingga betapa pentingnya memiliki pemahaman perencanaan karir sejak 

masa dini untuk setiap individu (Fadillah, 2019:328).  

Salah satu aspek penting dalam proses kehidupan manusia adalah perencanaan karier. 

Irmayanti (2019) mengatakan bahwa perencaanaan karier merupakan salah satu aspek 

perkembagan sikap karier. Sukardi (1994) menjelaskan bahwa peserta didik yang belum 
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mempunyai keputusan karier, cenderung akan terhambat dalam perencanaan kariernya. 

Hal ini akan membuat individu tersebut bingung dalam memilih jurusan jika dia memilih 

untuk melanjutkan pendidikan, atau jika bekerja, dia akan kebingungan mengenai 

pekerjaan yang cocok. Kebingungan ini akan berakibat peserta didik tidak melanjutkan 

pendidikan, atau menganggur setelah lulus dari sekolah (Rahmatyana, 2020:61-62). 

Dari hasil pengumpulan data di lapangan ditemukan permasalahan menurunnya minat 

belajar siswa serta kurang informasi dalam perencanaan karier pada siswa SMA. Media 

pembelajaran tidak menjadi masalah bagi siswa-siswa di daerah, yang menjadi masalah 

adalah pada ketersediaan kuota internet, yang memerlukan biaya yang cukup banyak 

guna memfasilitasi pembelajaran dalam jaringan. Kuota internet menambah anggaran 

belanja rumah tangga bagi keluarga siswa, dan tidak semua orangtua atau keluarga siap 

untuk hal ini. Selain itu, pembelajaran dalam jaringan juga membuat pelayanan guru BK 

kurang efektif, karena tidak adanya layanan BK secara langsung tatap muka.  

Salah satu bidang layanan bimbingan dan konseling yang juga penting adalah 

bimbingan karier, terutama bagi siswa kelas XII. Bimbingan karier yang diberikan oleh 

guru BK salah satunya adalah konsultasi mengenai perencanaan karier. Layanan 

konsultasi ini diberikan karena siswa kemungkinan besar masih bingung memutuskan 

arah karier setelah lulus. Hal ini semakin diperkuat, karena adanya pandemi covid-19,  

banyak perusahaan yang membatasi jumlah penerimaan karyawan baru. Penerimaan 

mahasiswa baru juga dilakukan secara online oleh perguruan-perguruan tinggi, sehingga 

menimbulkan kebingungan pada siswa. Sebelum pandemi, layanan konsultasi dilakukan 

dengan bertatap muka, siswa dapat berkonsultasi dengan langsung menemui guru BK. 

Saat ini, layanan konsultasi tatap muka langsung terpaksa ditiadakan, sehingga pelayanan 

BK dilakukan secara online, namun tidak seefektif jika dengan tatap muka langsung.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba 

memberikan pemahaman tentang perencanaan karier siswa di masa pandemi covid-19, 

dengan strategi layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik modelling pada siswa 

SMA. Teknik modelling yang digunakan adalah symbolic modelling, yaitu model atau 

contoh tingkah laku yang diberikan melalui tokoh-tokoh yang ada di film, video atau 

media lainnya (Komalasari, 2011: 176). Teknik symbolic modelling ini digunakan karena 

teknik ini memberikan contoh atau model perilaku dengan media film atau video yang  

menyajikan material tentang karir agar menjadi inspirasi bagi siswa dalam merencanakan 

karirnya. 

Pada proses bimbingan kelompok menggunakan teknik symbolic modelling ini 

bertujuan agar siswa bisa merencanakan karier dengan membuat keputusan karir dan 

memiliki pengetahuan tentang informasi dunia kerja juga memberi pemahaman kepada 

siswa bahwa dengan merencanakan karier sejak dini akan berguna di masa yang akan 

datang khususnya untuk studi lanjut.   

Imamora mengemukakan bahwa perencanaan karier adalah sebuat proses memahami 

diri, peluang, kesempatan, kendala, pilihan dan konsekuensi serta tujuan yang berkaitan 

dengan karier, pendidikan, dan pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan dan 

mempersiapkan arah, waktu, dan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan karier (Atmaja, 

2014:63). Sukardi dan Sumiati juga menekankan pentingnya perencanaan karier bagi 

individu, seperti perencanaan karier yang tepat bisa membantu individu mempersiapkan 

pengambilan keputusan, membantu individu mengembangan kepercayaan diri, membantu 

inidvidu untuk mengenal kesempatan atau peluang-peluang karier, dan dapat membantu 

individu menentukan serta mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan masa sekarang 

dalam kaitannya dengan yang individu inginkan di masa mendatang (Gumilang dkk, 

2020:163). 

Santrock menyebutkan pada kebanyakan sekolah, siswa belum bisa merencanakan 

karier, hal ini membuat siswa menjadi hanya ikut-ikutan dalam memilih jurusan 

pendidikan dan atau jenis pekerjaan yang akan ditekuni. Siswa hanya merancang 

perencanaan kariernya dikarenakan agar sama seperti yang direncanakan teman atau 
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kelompoknya. Perencanaan karier siswa juga terkadang dilakukan, hanya karena menuruti 

kata orang tua, atau karena gengsi lain, tanpa mempertimbangkan minat atau keinginan 

dan keahlian yang dimiliki (Mirawati, 2018:12) 

Fatmayanti (2015:163) menyebutkan bahwa pada masa pendidikan sekolah menengah 

atas adalah masa dimana para siswa remaja diperhadapkan pada pilihan-pilihan hidup, 

salah satunya adalah pilihan mengenai karier. Namun individu-individu yang kemudian 

tidak sukses dalam kariernya, dikarenakan pemahaman yang kurang mengenai pilihan 

kariernya sendiri. Kegagalan dalam karier dapat berdampak negatif tidak hanya pada hal 

materi, namun juga pada aspek psikologis. Hal ini dikarenakan karier tidak hanya 

menentukan mengenai aktifitas yang akan dilakukan individu untuk mencari nafkah, 

namun juga mempengaruhi hidup individu secara keseluruhan, termasuk kesehatan fisik 

dan psikis. 

 

2.  Metode 

Metode pelaksanaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

dengan metode eksperimen, dan desain one group pretest-posttest. Subjek dalam 

penelitian adalah siswa kelas XII SMAN 1 Mandomai Kecamatan. Kapuas Barat 

sejumlah empat orang. Subjek-subjek ini yang diperoleh dari angket dengan kriteria 

inklusi yaitu karakteristik siswa yang memiliki pemahaman tentang perencanaan karir 

dalam kategori rendah. Subjek dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Pengumpulan data perencanaan karier ini, menggunakan skala perencanaan karir untuk 

mengumpulkan data utama dan wawancara untuk mengumpulkan data pendukung. 

Analisis data penelitian ini menggunakan program SPSS 25  Paired Sample T Test  pada 

nilai pretest–posttest untuk menguji efektivitas teknik symbolic modelling dalam layanan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan pemahaman perencanaan karir  siswa. Adapun 

tujuan yang ingin dicapai adalah siswa SMA dapat memahami perencanaan karir 

sehingga dapat menentukan pilihan karir setelah lulus sekolah apakah studi lanjut atau 

bekerja. 

 

3.  Hasil 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan pada kelompok treatment menunjukkan 

bahwa pelaksanaan teknik modelling dalam layanan bimbingan kelompok efektif dalam 

memberikan pemahaman pada siswa. Hasil penelitian ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan skor pada pengukuran perencanaan karier. Pada pretest, total skor rata-rata 

anggotak kelompok adalah 94,5, dengan presentase 51,35%. Pada posttest setelah 

treatment terjadi peningkatan dengan jumlah skor rata-rata 133 dengan persentase 

72,27%. Dari angka-angka tersebut dapat diartikan pada saat pretest siswa berada pada 

kategori rendah, dan pada saat posttest setelah treatment berada pada kategori tinggi.  

Keberhasilan dari meningkatnya pemahaman perencanaan karir yang dialami oleh 

siswa-siswa dikarenakan layanan bimbingan kelompok dan teknik modelling yang 

diberikan. Proses bimbingan kelompok dilakukan dalam empat kali pertemuan. Setiap 

pertemuan terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap pembukaan, tahap transisi, tahap inti 

dan tahap penutup. 

Hasil yang dicapai adalah siswa lebih memahami tentang informasi karir dan mampu 

merencanakan karirnya setelah lulus SMA. Bahkan beberapa diantara mereka memilih 

untuk mengikuti kursus guna melatih keterampilan. Upaya inilah yang paling mudah 

yang dapat mereka lakukan dengan persetujuan orangtua sehingga mereka dapat bekerja 

sambil kursus. 
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4.  Pembahasan 

SMAN 1 Mandomai Kec. Kapuas Barat merasakan dampak dimana dalam proses 

belajar mengajar dilaksanakan secara daring begitu juga dalam pemberian layanan BK 

oleh guru BK. Pada pelaksanaan pembelajaran online/daring tentunya memiliki 

keterbatasan-keterbatasan dalam jangkauannya, dimana pemberian layanan Bimbingan 

dan Konseling di sekolah menjadi tidak optimal. Terutama untuk  siswa kelas  kelas XII, 

mereka kurang mendapatkan informasi tentang perencanaan karir sehingga bingung dan 

tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah lulus SMA. Berdasarkan hasil wawancara 

yang di lakukan oleh peneliti dengan guru BK dan beberapa siswa kelas XII, banyak 

siswa lebih memilih untuk bekerja dan membantu orang tua mencari nafkah, dikarenakan 

kondisi ekonomi orang tua yang tidak memadai (menengah ke bawah). Oleh kondisi 

demikian siswa   memiliki kemauan yang rendah untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi (kuliah) bahkan diantara mereka ada pula yang memutuskan untuk 

menikah. 

Dari permasalahan tersebut, peneliti di bawah supervisi guru BK di sekolah 

memberikan layanan bimbingan dan konseling secara tatap muka dengan menerapkan 

protokol Kesehatan yang ketat dan sudah mendapat ijin dari orangtua siswa. Adapun 

layanan bimbingan dan konseling yang digunakan adalah layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik modelling guna meningkatkan   pemahaman dalam diri siswa akan 

pentingnya pencanaan karier untuk masa depan. Strategi layanan bimbingan kelompok 

adalah suatu cara dalam memberikan bimbingan (bantuan) kepada siswa melalui kegiatan 

yang dilakukan secara berkelompok. Dalam kegiatan bimbingan kelompok, diperlukan 

aktifitas dan dinamika kelompok untuk membahas hal-hal yang berkaitan dan berguna 

dalam mengembangkan keterampilan atau memecahkan masalah individu. Pokok bahasan 

yang menjadi poin penting dalam kegiatan bimbingan kelompok adalah topik-topik 

umum yang menjadi keresahan anggota kelompok. Masalah atau keresahan anggota 

kelompok dibahas dengan intens dan konstruktif oleh semua anggota kelompok dalam 

pengawasan konselor (Tohirin,  2015: 164).  

Adapun teknik yang dipilih untuk mengatasi masalah adalah modelling yang juga 

disebut dengan imitasi, identifikasi, belajar observasional, dan vicarious learning. Miller 

dan Dollard (1941) yang melakukan penelitian awal tentang modelling dan mendapatkan 

penjelasan bahwa melalui penguatan atau reinforcement, individu dapat belajar untuk 

dapat meniru atau mencontoh sebuat model, belajar untuk tidak mengikuti model yang 

tidak diberikan, dan belajar untuk membedakan antara dua atau lebih model, serta 

menggeneralisasikan diskriminiasi mencontoh/meniru atau tidak mencontoh/meniru 

perilaku individu lain yang serupa (Erford, 2017: 340). 

Modelling merupakan sebuah teknik belajar dengan cara observasi yang kemudian 

menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang diamati, dan menggeneralisir berbagai 

pengamatan sekaligus. Modelling terbagi menjadi beberapa tipe, namun yang diambil 

dalam eksperimen ini adalah Modelling simbolik yaitu modelling melalui video atau film 

dan televisi, yang menyajikan contoh perilaku, dan dapat menjadi sumber modal tingkah 

perilaku (Komalasari, 2011: 176). Melalui teknik symbolic modeling ini siswa bisa 

meningkatkan perencanaan karier dengan cara meniru perilaku yang ada dalam diri model 

yang ditayangkan dalam video atau film. 

Kemudian setelah diberikan perlakuan dengan bimbingan kelompok menggunakan 

teknik modeling adanya perubahan yakni siswa memiliki pemahaman bahwa pentingnya 

perencanaan karir, bisa menggunakan waktu yang baik, beranggapan bahwa disiplin itu 

penting ditanamkan dalam kehidupan sejak awal. Siswa juga memahami bahwa 

perencanaan karir memerlukan kerja keras, seperti sudah memahami bahwa tidak boleh 

mudah menyerah, harus bersunggguh-sungguh dalam menyelesaikan sesuatu, cekatan, 

adanya perencanaan tentang hal baru yang dilakukan.  

Pada saat proses pemberian perlakuan atau treatment, siswa mulai menunjukkan 

keberanian untuk menyampaikan pendapat atau gagasan yang berasal dari diri sendiri. 
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Siswa berani menyampaikan pendapat disebabkan adanya ketertarikan untuk memulai 

perencanaan karier. Hal ini dikarenakan menurut siswa perencanaan karier akan 

membantu mereka sukses di masa depan. Ketertarikan untuk mulai merencanakan karier 

ini, dimulai dari proses mereka melihat video-video inspirasi dari perencanaan karier 

yang sukses. Ketertarikan ini ditunjukkan dengan cara menguatarakan tentang isi video, 

seperti pentingnya memiliki perencanaan karier, sehingga mereka dapat mulai 

menanamkan dalam kehidupan. Ketertarikan dan keingintahuan mereka pada materi 

perencanaan karier ini, mendorong siswa untuk bersemangat, antusias, serius serta aktif 

selama pemberian treatment. Hal ini terlihat dari respon cepat yang ditunjukkan siswa 

saat pemberian materi, contohnya seperti tanggapan siswa terhadap sebuah video, dan 

kebiasaan siswa dalam menanyakan tentang perencanaan karier.  

Bimbingan kelompok dengan teknik symbolic modelling melalui media video untuk 

membantu perencanaan karier siswa dianggap tepat, karena siswa pada akhirnya perlu 

mempersempit kemungkinan-kemungkinan pilihan kariernya, salah satunya dengan 

teknik bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok, siswa dapat menyadari 

pengaruh dari perencanan saat ini dan pengambilan keputusan bagi masa depan mereka 

(Gibson dan Mitchell, 2010). Layanan bimbingan kelompok yang dilakukan dengan 

berkolaborasi dengan pihak sekolah, juga mendukung konsep umum pengembangan 

karier yang baik, yaitu (1) semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan dasar keputusan karer; (2) pengembangan sejak awal dan 

kesinambungan bagi sikap-sikap positif siswa terhadap pendidikan adalah aspek yang 

penting; (3) siswa dapat diarahkan untuk melihat karier sebagai cara hiudp dan 

pendidikan sebagai persiapan bagi kehidupan; (4) siswa difasilitasi untuk 

mengembangkan pemahaman yang tepat mengenai diri mereka dan dipersiapkan untuk 

mengaitkan pemahaman ini dengan pengembangan pribadi-sosialnya dan bagi 

perencanaan karier-pendidikannya; (5) siswa diberi pemahaman tentang hubungan antara 

pendidikan dan karier; dan (6) siswa diakomodasi untuk mengembangkan kedewasaan 

yang diperlukan untuk membuat keputusan karier yang efektif dan memasuki dunia kerja 

(Gibson dan Mitchell, 2010). 

Berdasarkan tahap perkembangan karier Super, siswa kelas XII SMA Negeri 1 

Mandomai berada dalam fase eksplorasi, yaitu fase dimana individu memikirkan berbagai 

alternatif jabatan, namun belum mengambil keputusan yang mengikat (Gumilang dkk, 

2020). Hal ini sesuai dengan hasil dari layanan bimbingan kelompok menggunakan 

teknik modelling, yaitu siswa dapat memutuskan untuk mengambil kursus-kursus yang 

dapat meningkatkan keterampilan sambil tetap bekerja. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam membuat perencanaan karier, 

seperti (1) nilai-nilai kehidupan; (2) keadaan jasmani; (3) keadaan masyarakat; (4) 

keadaan sosial ekonomi suatu daerah; (5) posisi individu dalam keluarga; (6) pandangan 

keluarga tentang peranan dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan; (7) keluarga atau 

orang lain yang tinggal serumah; (8) harapan keluarga mengenai masa depan; (9) taraf 

sosial-ekonomi keluarga; (10) gaya hidup dan suasana keluarga; (11) pergaulan dengan 

teman sebaya, dan (12) pendidikan sekolah (Winkel dan Hastuti, 2015; Gumilang, 

2020:162). Selain faktor-faktor tersebut, Frank Parsons juga menetapkan tiga aspek yang 

harus dipenuhi oleh individu dalam merancang suatu perencanaan karir, yaitu (1) 

pengetahuan dan pemahaman terhadap diri sendiiri; (2) pengetahuan dan pemahaman 

dunia kerja, dan (3) penalaran yang rasional mengenai hubungan pengetahuan dan 

pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Berdasarkan 

faktor-faktor dan ketiga aspek tersebut, siswa kelas XII SMA Negeri 1 Mandomai dapat 

mengambil keputusan karier yang bersifat sementara, yaitu mengikuti beberapa kursus 

sambil bekerja. Perencanaan karier ini diambil berdasarkan pertimbangan faktor keluarga, 

dan pemahaman yang realistis antara pengetahuan mengenai diri sendiri dan mengenai 

dunia kerja.  
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5.  Kesimpulan 

Dari hasil wawancara di lapangan ditemukan permasalahan menurunnya minat belajar 

siswa serta rendahnya pemahaman tentang perencanaan karier pada siswa kelas XII 

SMAN 1 Mandomai. Oleh karena itu diberikan layanan bimbingan kelompok 

menggunakan Teknik modelling. Hasilnya Teknik modelling efektif meningkatkan 

pemahaman tentang perencanaan karir dan ada upaya siswa dengan mengikuti kursus 

setelah lulus SMA sambil bekerja. 
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