
 
 

i 
 

ABSTRAK 

Kematangan Arah Karir Siswa SMK (Studi Deskriptif terhadap Siswa Kelas 
XI di SMK N 6 Padang) 

 
Oleh: Zulhasni/ 2014 

 
Kematangan arah karir merupakan aspek yang perlu dimiliki siswa untuk 

menunjang karir dimasa depan, karena dengan kematangan arah karir diketahui 
kemampuan individu untuk membuat pilihan karir, yang meliputi orientasi pilihan 
kejuruan, informasi dan perencanaan tentang pekerjaan yang disukai. Penelitian 
ini berawal dari kenyataan di sekolah bahwa ditemukannya: 1) kurangnya 
pengetahuan  siswa  tentang  minat,  karakter,  dan  potensi yang  dimiliki, 2) 
kurangnya pemahaman siswa tentang arah karir yang diinginkannya, 3) adanya  
siswa yang memilih jurusannya tidak didasari atas potensi, bakat, minat, dan 
kemampuannya, 4) adanya siswa yang tidak memiliki informasi yang cukup 
tentang pilihan jurusannya. Melihat kenyataan tersebut maka dapat dirumuskan 
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kematangan arah karir siswa 
kelas XI di SMK N 6 Padang.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMK N 6 Padang yang 
terdaftar pada tahun ajaran 2013/2014 dengan jumlah 326 orang dan teknik dalam 
penentuan sampel dengan menggunakan proportional random sampling sehingga 
sampel penelitian berjumlah 77 orang. Data penelitian diperoleh melalui angket 
yang kemudian dianalisis menggunakan teknik persentase.  

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) pengetahuan siswa tentang 
informasi dunia kerja berada pada kategori sedang (73,4%), 2) pengetahuan siswa 
tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai berada pada kategori sedang 
(73,8%), 3) pengetahuan siswa tentang membuat keputusan berada pada kategori 
rendah (66,6%), 4) perencanaan karir (career planning) siswa berada pada 
kategori sedang (65,8%), 5) eksplorasi karir siswa berada pada kategori sedang 
(64,3%), 6) realisme keputusan karir siswa berada pada kategori sedang (72%), 
jadi kematangan arah karir siswa berada pada kategori sedang (69,3%).  

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada Guru BK agar menyusun 
program bimbingan dan konseling khususnya program berkaitan dengan bidang 
pengembangan karir atau bimbingan karir, dan memfasilitasi siswa melalui 
layanan BK yang membantu siswa mencapai kematangan karirnya, serta menjalin 
kerjasama dengan pihak sekolah atau pihak lain dalam peaksanaan bimbingan 
karir. Selain itu, kepada peneliti selanjutnya hendaknya hasil penelitian ini dapat 
dijadikan dasar untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut berkenaan 
dengan kematangan arah karir siswa dengan variabel lain. 

 
 
 
 
 


