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SAl'4BUTAN REKTIl-l

llNIVERSITAS NECERI MAKASSAIt

Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga atas terbitnya buku ini

karena peluncurannya dilakukan bertepatan dengan peringatan Dies Natalis

Universitas Negeri Makassar (UNM) ke-50 atau peringatan Ulang Tahun Emas

UNM tercinta. Buku ini sekaligus menjadi bukti sejarah perjalanan akademik

dan bukti konsistensi Universitas Negeri Makassar dalam mengabdi sebagai

lembaga pengembangan ilmu dan pencetak generasi pelanjut pembangunan

bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Sebuah karya yang luar biasa

karena dengan persiapan yang pendek, tetapi dengan semangat dan motivasi

yang besar dari para penulis dan editornya, 50 tulisan yang mencerminkan

pAringatan hari jadi UNM ke-50 dapat hadlr di hadapan para pembaca. Untuk

itu saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak

yang berkontribusi terhadap penerbitan buku ini, khususnya kepada Saudara

Muhammad Daud dan Asniar Khumas selaku koordinator dan editor penerbitan.

Penerbitan buku 50 TAHUN UNM MENGABDI DAN MENCERDASKAN

BANGSA: S0 TULISAN ILMIAH UNTUK S0TAHUN UNMberlujuan untuk merekam

kembali jeiak-jejak makna yang telah ditulis oleh sivitas akademika dalam

mengabdi dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus sebagai storfing

point dalam menegaskan kembali misi UNM yang senantiasa mendukung

dalam memberi sumbangan pemikiran dan kontribusi nyata pada pemerintah

dan masyarakat lndonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada masa yang akan datang, UNM akan memberikan kontribusi yang

lebih konseptual, strategik, dan implementatif dalam membantu pelaksanaan

program pemerintah pada segenap tingkatan, khususnya Propinsi Sulawesi



Selatan dan S'ulawesi Barat sebagaimana telah ditakukan oleh UNM pada masa-

masa pemerintahan sebelumnya.

Salah satu penanda kebermutuan suatu perguruan tinggi adalah apabila

menghasilkan karya-karya yang dipublikasikan ke masyarakat termasuk melalui

buku. Saya berharap dengan penerbitan buku ini dapat merangsang lahirnya

karya-karya tulis lain yang dihasilkan oleh akademisi UNM dan dengan demikian

pula daya saing perguruan tinggi ini makin menlngkat di masa yang akan datang.

Selamat Dies Natalis ke-50 semoga I)NM'Tetop Jayo Dalam Tantongan'.

Makassar, Juli 2011

Rektor,

Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd.



PENGANIAIl PENYUNIINE

Assalamu Alaikum Wr. wb.
Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberi karunia yang begitu besar

sehingga tanggal 1 Agustus 2011 Universitas Negeri Makassar (UNM) akan

memasuki usia ke-50. Usia 50 tahun merupakan tahun emas perjalanan UNM

sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang dulu dikenal

sebagai lnstitut Keguruan dan llmu Pendidikan (lKlP) kemudian mengalami

konversi menjadi Universitas.

Dalam sejarahnya, UNM telah menorehkan berbagai prestasi, baik pada

tingkat lokal, regional maupun nasional. Hal ini dapat dilacak dari banyaknya

penelitian dan artikel ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika sebagai

wujud dari upaya mengembangkan ilmu dan mencerdaskan kehidupan bangsa-

Dalam rangka mendorong aktualisasi potensi kebhinnekaan yang dimiliki

sivitas akademika, pimpinan UNM memandang perlu suatu wadah yang

menghimpun rekaman tulisan-tulisan bermutu yang telah dipublikasikan dalam

kurun waktu 50 tahun berdiri pada berbagai forum, baik nasional maupun

internasional yang menunjukkan bahwa sivitas akademika telah berperan aktif

pada upaya mengembangkan ilmu dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paparan gagasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tenaga

pengajar UNM selama 50 tahun coba diwujudkan dalam bentuk buku bunga

rampai yang diterbitkan untuk menghargai dan membangkitkan rasa cinta dan

patriotisme yang tinggi pada terwujudnya visi misi UNM. Ucapan terima kasih

kami sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Proi Dr. H.

Arismunandar, M.Pd., dan saudara M. Nursam, selaku Direktur Penerbit Ombak

yang dengan komitmen tinggitelah memfasilitasi hingga buku ini bisa sampai di

tangan pembaca sesuaijadwal yang diharapkan.

Akhirnya, tanpa dukungan segenap penulis, buku 50 TAHUN UNM

MENGABDI DAN MENCERDASKAN BANGSA: 50 TULISAN ILMIAH UNTUK 50

IAHIJN I.JNM ndak dapat terwujud dan tiba di tangan pembaca. Ucapan terima

kasih dan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang menyertai dalam

proses penyusunan buku ini, khususnya kepada segenap tenaga pengajar UNM

yang belum tertampung karya ilmiahnya padahal layak untuk dimuat dalam

buku ini. Semoga Allah Swt. memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya



pada segenap sivitas akademika yanB senantiasa berjuang dan bermimpi untuk

mewujudkan UNM yang dicintai oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat

Sulawesi Selatan dan Barat khususnya.

Dirgahayu dan jayalah UNM.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

'Makassar, Juli 2011

Tim Penyunting

Muh. Daud & Asniar Khumas



OAFIAI{ ISI

. SAMBUTAN REKTOR UNM: Prof- Dr. Arismunandar, M.Pd. - v

. PENGANTAR PENYUNTING - Vii

. RUAS-RUAS BAHASA MAKASSAR oleh Abdulloh Dolo - 7

u/. PENGEMBANGAN MODEL BIMBINGAN KARIR UNTUK MENINGKATKAN

KEcERDASAN wIRAUSAHA SISWA sMA oleh Abdrllah Pandang, Kustioh sundrty
don Muhdmmad Anos Mdlik" LL

o PENDIDIKAN KARAKTER; UPAYA MEWUJUDKAN BANGSA YANG CERDAS DAN

BERMARTABAT oleh Abdul Rahmon - 29

y'o KoNFLIK soslAl: (studi faktor-faktor penyebab dan upaya pencegahan konflik

sosial pada beberapa komunitas di Sulawesi selatanl oleh Abdul Sqlom - 4l

. KOMUNITAS ETNIK DAN GEJALA KEMATIAN SOSIAL (Kajian Sosiologi Kaum Urban

di Makassar) oleh Ahmddin - 57

. DIALEKTIKA GENEOLOGIS TOKOH PEREMPUAN DAIAM NOVEL PENGARANG

PEREMPUAN INDONESIA oleh Ahydr Anwar- 69

. RASA KEBERHASILAN SISWA TERHADAP KARIER BIDANG lPA, IPS DAN BAHASA

PADA SISWA sMA Dl KOTA MAKASSAR oleh Alimuddin Mohmud - 85

. PAMDIGMA BARU PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN

oLAHRAGA Dl SEKOLAH oleh Andi lhsan - 98

. ILMU EKONOMI DAN GLOBAIISASI EKONOMI oleh Andi Munorfah M.- IOg

. A SURVEY ON: CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE WHICH HAS INFLUENCES ON

SOCIETY lN INDONESIA oleh Andi Qqshos Rdhmqn- I27

. PERKEMBANGAN FUNGSI BAHASA INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN

JEPANG (KAJIAN SINKRONIK) oleh Anshori - 139

,/. sUMBER-SUMBER STRES KERJA GURU oleh Arismunondor & I Wdyon Ardhand - !47

y' enrucrtrnu wnHAl INDoNEsIAKU o leh Dqrmawan Mos'ud Rahman (Alm.l - L58

. PENGUASAAN PENGETAHUAN REKAYASA MATERIAL EARU UNTUK PENGUATAN

ieNagrLAhRaN stonNc ILMU FlslKA oleh Eko Hddi suiiono - L67

o PENGEMBANGAN MODEL INSTITUSI PELAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS KINERJA

Dl KAWASAN AJATAPPARENG SULAWESI SELATAN oleh Fakhri Kahar, HaedarAkib,

M. NippiTambe, dan Maharuddin Pangewa " L80



PENEEMBANEAN MIDEL BIMBINGAN KARII{ UNTUK MENINEKATKAN

KEIEllDASAN I/vIRAUSAHA SISlt/A SMA.

Abdutloh Pandong, Kustidh Sunqrty don Muhommad Anos Molik

PENDAHUIUAN

P"ng.nggur"n dan ketenagakeriaan masih merupakan problem pelik

yzng dihadapi lndonesia. Menurut data BPS (Uiungpandang Ekspres, Selasa,

22-12-2OOg, http://www.u iu nqoa nda nseksDres.co m/view DhD?id=39979),

pada tahun 2009, dari 228 juta orang total penduduk lndonesia sekitar 8%

atau 9,2 juta orang belum mendapatkan pekeriaan alias menganggur. Dilihat

dari latar pendidikan, dari 9,2 juta orang belum mendapatkan pekerjaan

tersebut, terdapat sekitar 4,92 juta orang (50 persen) pengangguran yang

tidak bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar, lulusan sekolah dasar, dan

sekolah menengah pertama; sebanyak 3,3 iuta orang (40%) pengangguran

lulusan sekolah menengah atas. Sisanya, sekitar 1,14 juta orang (10 persen)

p€ngangguran lulusan diploma dan sarjana.

Tingginya angka pengangguran, khususnya dari lulusan SLTA ke bawah,

merupakan fenomena yang menarik dan perlu dikaji. Fenomena ini di

samping mengindikasikan banyaknya lulusan SLTA ke bawah yang tidak dapat

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi namun mengalami kesulitan

mencari pekerjaan, juga mengisyaratkan lemahnya layanan pendidikan di

sekolah dalam mengembangkan potensi siswa secara optimal dan dalam

membantu siswa membuat perencanaan karir yang tepat.

Untuk dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja, lulusan sekolah perlu

memiliki kapasitas daya saing. Di antara kapasitas daya saing yang perlu dimiliki

untuk bekerja adalah kecerdasan wirausaha. Dengan kecerdasan wirausaha,

individu akan memiliki perspektif yang lebih luas mengenai kesempatan kerja

tTulisan inimerupakan hasil penelitian Strategis Nasionaltahun 2010. Produk penelitian

berupa Modul Bimbingan Karir di SMA (Model BKKW), telah diintegrasikan sebagai bahan

pelatihan dalam rcfreshing trcining bagi 510 guru BK dalam rangka peningkatan layanan

bimbingan karir, program kerjasama teknis Asosiasi Bimbingan Konseling lndonesia (ABKIN)

sulsel dan ILO-East di Sulawesi Selatan, 2011.
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serta kemampuan untuk menciptakan sendiri lapangan kerja baru bagi diri dan

orang sekitarnya.

Pendidikan di sekolah memiliki peran penting daiam mengembangkan sikap

mental, keterampilan, kecerdasan, dan wawasan yang diperlukan bagi lulusan

untuk memasuki dunia kerja. Salah satu elenren pendidikan di sekolah yang

dipandang strategis untuk memfasilitasi pengembangan berbagai kemampuan

prevokasional dan soft-skill termasuk kecerdasan wirausaha adalah program

bimbingan karir bagi siswa. Ada dua sasaran penting yang hendak dicapai dalam

bimbingan karir di sekolah. Pertama, membantu siswa untuk memahami dan

menerima karakteristik dan potensi dirinya. Kedua, membantu siswa memahami

dan menyesuaikan diri dengan karakteristik dan tuntutan dunia kerja (Ahmadi &

Rohani, 1999).

Dengan menata ulang kurikulum dan strategi perlaksanaan bimbingan

karir di SMA, siswa dapat dibantu mengembangkan berbagai keterampilan

yang membangun kecerdasan wirausaha seperti core work skills, soft-skills, dan

prevocotional skills, sehingga mereka dapat memiliki keyakinan diri yang lebih

kuat untuk memasuki dunia kerja.

Dalam praktik di lapangan, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah

umumnya belum berjalan dengan baik. Penelitian pada tahun 2006 (Pandang,

dkk 2006) menunjukkan walaupun bimbingan karir telah dicantumkan sebagai

salah rencana program BK di sekolah, namun implementasinya masih sangat

rendah. Di sebagian besar sekolah, bimbingan karir bahkan belum dijalankan

sama sekali. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh guru BK dalam

melaksanakan bimbingan karir adalah tidak adanya panduan dan sumber yang

dapat digunakan dalam melaksanakan layanan ini.

Hasil kajian yang dilakukan oleh ILO (2006) di Sulawesi Selatan menun-

jukkan 92% dari responden siswa mengaku tidak pernah mendapatkan layanan

bimbingan karir dan hanya 7% yang mengaku pernah mendapatkan layanan

tersebut. Dari siswa yang pernah mendapatkan layanan ini, 82% menyatakan

bahwa layanan bimbingan karir yang diperolehnya sangat membantu mereka

dalam menemukan pekerjaan.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan peranan intervensi dalam bim-

bingan karirdengan kematangan dan perencanaan karirsiswa. Penelitian Masudi

(2003) menemukan bahwa informasi karir di SMK sangat dibutuhkan oleh sisiwa

dalam rangka persiapan diri memasuki dunia kerja, akan tetapi kesiapan dan

ketersedian sekolah akan informasi karir sangat terbatas. Sejalan dengan itu,
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penelitian Maesorah (2007) menemukan adanya hubungan signifikan antara

lonsep diri dengan rencana karir siswa; antara informasi karir dengan rencana

karir siswa; dan antara konsep diri dengan informasi karir secara bersama-

sama dengan rencana karir siswa. Margaretha (1992)juga menemukan bahwa

intensitas layanan bimbingan dan konseling yang diperoleh dan dimanfaatkan

siswa berpengaruh terhadap kemantapan dalam perencanaan karir siswa di

SlrAN di Kupang

Melalui penelitian Hibah Bersaing (Pandang, 2006), peneliti juga telah

mengkajibeberapa aspekterkaitdengan bimbingan karirdisekolah. Dari penelitian

ini, diperioleh temuan, antara lain sebagai berikut: (1) Secara umum bimbingan

brier telah diprogramkan sebagai bagian dari pelaksanaan bimbingan konseling

di sMA. Namun demikian, pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif; {2}Siswa

5MA menunjukkan tingkat kebutuhan yang tinggi untuk mendapatkan berbagai

bentuk pelayanan dalam bimbingan karier, khususnya bantuan seperti: informasi

tentang jenis pendidikan lanjut yang tepat, pemahaman kekuatan dan potensi

untuk memasuki dunia kerja, serta bimbingan untuk mengembangkan sikap

dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja; (3) Guru pembimbing (guru

BK) umumnya menunjukkan kebutuhan yang cukup tinggi untuk mendapatkan

pelatihan khusus dan panduan khusus dalam rangka pelaksanaan bimbingan

karier di sekolah.

Beberapa peneliti yang memfokuskan perhatian dalam mengembangkan

modeldan progra m bimbingan karir disekolah. Surur (2004)telah mengembang-

kan program bimbingan dan konseling yang berorientasi kecakapan hidup di

SMA. Sukartini (2003)telah mengembangkan dan mengujicoba model konseling

keterampilan hidup untuk mengembangkan dimensi kendali pribadi yang tegar.

Situmorang (2006) dalam penelitian disertasinya telah pula mengkaji model

konseling kewirausahaan bagi siswa SMK. Hasil evaluasi menunjukkan model

konseling kewirausahaan tersebut efektif mengembangkan sifat, jlwa dan

kebiasaan kewirausahaan siswa. Mulyadi (1995) dalam penelitiannya mengem-

bangkan Model program bimbingan karir di SMA yang mengacu pada upaya

memelihara dan mengembangkan keselarasan minat dengan pilihan karir siswa.

Model program yang disusun mencakup pemanfaatan berbagai unit kegiatan

yang ada di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kunjungan lapangan,

karya wisata, dan magang yang dipandang relevan dengan karakteristik minat

dan pilihan karir siswa.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana model bimbingan karir
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yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan wirausaha siswa di SMA

(selanjutnya disebut Model BKKW). Beberapa pertanyaan khusus yang akan

dijawab, mencakup sebagai berikut:

1. Bagaimanakan penyelenggaraan bimbingan karir di SMA, khususnya

dilihat dari muatan program, bentuk layanan, pengelolaan kegiatan, dan

sumberdaya dalam pelaksana layanannya?

2. Bagaimanakah permasalahan dan kebutuhan guru bimbingan konseling

terhadap kegiatan pokok dalam penyelenggaraan bimbingan karir di SMA?

3. Bagaimana kebutuhan siswa terhadap bentuk-bentuk pelayanan bimbingan

karir di SMA?

4. Bagaimana kebutuhan siswa terhadap bantuan untuk penguatan

kecerdasan wirausana?

5. Bagaimanakah rancang bangun model bimbingan karir yang berterima

dilaksanakan untuk meningkatkan kecerdasan wirausaha siswa diSMA?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian pengembangan.

Tahapan umum pengembangan menggunakan langkah-langkah dalam

model Courseware Development Process (model CDP). Operasionalisasi

penelitian dikelompokkan ke dalam tiga tahap utama. Pertama, melakukan

asesmen terhadap kebutuhan dan karakterstik lapang; Kedua, menyusun

prototip model BKKW; dan terakhir dilakukan validasi terdahadap proritip

model BKKW yang telah dikembangkan. Validasi ini dilakukan dalam dua

jenjang, yaitu validasi ahli (expert judgment) dan valldasi pemakai (user

judgmentl. Berikut digambarkan alur penelitian yang dilakukan:

5! Til1llN ij|lll |i1tl,lSAB!l 0Al'1 MtNffllD,{Sl(Al.1 8Al'lGlA



Gambar l Sistematika dan Alur Kerja penelitian

Subjek penelitian meliputi orang-orang yang berkepentingan dan terpilih
sebagai sumber informasi lapangan dan/atau subjek penilai (validator)

terhadap produk pengembangan (Model BKKW). Mereka terdiri atas kategori-

kategori subjek, sebagai berikut: (1) Subjek informan dalam analisis kebutuhan

dan karakteristik lapang. Subjek kategori pertama ini adalah siswa dan guru

BK SMA yang menjadi responden dalam tahap analisis kebutuhan. Ditetapkan

Iima SMAN yang memnjadi lokasi penelitian, yaitu SMAN 1, SMAN 10, SMAN

12, SMAN 15, dan SMAN 17. Selanjutnya dari setiap sekolah tersebut, diambil

sebagai subjek penelitian, yaitu kordinator Bimbingan Konseling, dan masing-

masing sekitar 50-60 orang siswa (mewakili 25-30 orang dari program lpA

dan 25-30 orang dari program IPS). Total koordinator BK yang terlibat adalah

5 orang dan total subjek siswa sebanyak 288 orang. Di samping itu, diambil

sebagaisubjek penelitian yaitu dokumen kegiatan dan program bimbingan karir
yang ada di SMA tersebut.

Subjek coba ahli yang memberi penilaian (validitas isi) terhadap prorotip

Model BKKW terdiri atas 1 orang yang dipandang pakar dalam kewirausahaan

dan l orang pakar datam bidang program bimbingan karir.

Subjekcoba kelompok kecil adalah kelompoktarget pemakai Model BKKW

yang bertindak sebagal subjek penilai keberterimaan dan fisibilitas Model

BKKW Mereka adalah guru-guru BK dari berbagai SMA di Kota Makassar,

khususnya peserta pelatihan bimbingan karir kerjasama ILO-East dan Jurusan

PPB FIP UNM, tanggal 4-6 Nopember 2010, sebanyak 90 orang

5! 
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Guna menjaring berbagaijenis informasi dari berbagai sumber, digunakan

berbagai metode dan alat pengumpulan data, seperti Focus Group Discussion

(FGD), wawancara termasuk wawancara-konsultatif dengan subjek ahli (expert
judment) mengenai validitas isi Model BKKW dokumentasi, dan angket.

Analisis data menggunakan teknik analisis yang sesuai jenis data dan

metode pengumpulan data yang digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Analisis data juga mencakup analisis refleksitf secara berkelanjutan selama

proses pengembangan produk.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Penyelenggaraan Bimbingan Karir di SMA

Dari hasil analisis terhadap dokumen program bimbingan konseling

pada setiap sekolah yang menjadi subjek penelitian, tampak bahwa layanan

bimbingan karir telah dicantumkan sebagai salah satu komponen dalam

pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Semua sekolah yang distudi

bahkan telah memiliki silabus yang cukup Iengkap untuk pelayanan bimbingan

karir. Namun demikian, hampir semua kordinator bimbingan konseling yang

diwawancarai mengaku kalau implementasi program bimbingan karir disekolah

belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Dari analisis angket, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan bimbingan

karir di sMA hanya mendapatkan skor rerata 2,82 (dalam rentang 1-6) atau

46,95% dari skor ideal yang diharapkan. Dari 35 item kegiatan bimbingan karir
yang seharusmnya dilakukan, terdapat L8 item yang memperoleh nilai pi di

bawah 50. ltem-item kegiatan yang mendapatkan skor Pi yang rendah, yaitu

layanan karyawisata karir ke dunia usaha dan industri; melaksanakan career-

day; menjalin kerja sama dengan dunia industri; mengundang narasumber;

melakukan asesman kebutuhan, merumuskan indikator kompetensi bimbingan

karir; menyusun skenario pelayanan, menyusun lembar kegiatan siswa,

menggunakan berbagai teknik bimbingan aktif, bekerjasama guru dan wali

kelas; menyusun materi bimbingan karir; menggunakan sumber berbasis ling-

kungan; menggunakan psikotes; dan melaksanakan bimbingan karir kelompok.

Selanjutnya, seperti tampak pada Tabel 1. angka capaian di antara lima

SMA yang diteliti menunjukkan hasil yang relatif bervariasi, namun seluruhnya

belum menunjukkan hasil yang optimal. Capaian paling tinggi ditunjukkan oleh

SMAN 17 Makassar, dengan rerata 3,51 atau 58,57% dari skor ideal. Keempat

SMA lainnya hanya menunjukkan capaian di bawah 50% dari skor ideal.
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Tabel 1. skor Capaian Pelaksanaan Bimbingan Karir
di 5 SMA yang diteliti

Sekolah Rerata Pi

SMAN 1 2,94 49,05

SMAN 10 2,94 49,0s

SMAN 12 2,26 37,62

SMAN 16 lAa 40,44

SMAN 17 3,51 58,57

Total 2,82 46,95

Sumber: diolah dariancket cur! B(

Hasil analisis angket untuk siswa relatif sejalan dengan hasil analisis

angket guru BK. Kepada siswa diminta menilai (dalam rentang 1-6) mengenai

keterlaksanaan 15 item kegiatan bimbimbingan karir di sekolah mereka.

Dalam analisis item, tampak bahwa skor rerata keteralaksanaan bimbingan

karfr adalah 3,52 (dalam rentang penilaian 1-6) atau 58,7o/o dart nilai ideal.

Hampir semua item menunjukkan penilaian di bawah 60% dari nilai ideal.

Selanjutnya, hasil analisis deskriptif mengenai penilaian siswa terhadap

capaian keterlaksanaan bimbingan karir pada 5 SMAN yang diteliti

menunjukkan skor capaian yang relatif sama, yaitu di antara rentang rerata

3,07 - 3,95 atau Pi 51,1-3 - 55,83. Hanya satu sekolah yang memiliki skor

capaian 65,83. Empat lainnya menunjukkan skor di bawa 60% da ri skor ideal.

Tabel 2. HasilAnalisis Hasil Penilaian Siswa mengenai Keterlaksanaan Bimbingan Karir di 5
SMAN Sampel

Variabel sekolah N Mean std.
Deviation

std.
Error

Mini-
mum

Maxi-
mum

Rerata
Keteriak-
sanaan

1 60 3,44 ,83s ,108 1,80 5,40

10 57 3,95 ,766 ,702 7,27 4,87

72 47 3,07 ,816 ,119 7,27 4,67

16 60 3,55 ,574 ,07 5 2,13 4,73

T7 62 3,53 ,794 ,707 1,47 5,27

Tota I 286. ,402 ,047 t,27 5,40

Persentase
Keterlak-
sanaan

I 60 57,35 73,974 L,796 30,00 90,00

10 s7 65,83 72,744 1,693 2L,II AI,7I
.12 47 51,13 13,594 1,983 27,77 77,74

76 60 59,15 9,633 7,244 35,56 78,89

I7 62 58,78 13,232 1,680 31,11 87,78

Total 246 54,77 13,369 ,79r 27,11 90,00

Sumber: Diolah dari hasil angket 5aswa
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Hasil penilaian siswa mengenai keterlaksanaan bimbingan karir
pada program IPA dan siswa program IPS di kelima SMAN yang diteliti
menunjukkan data yang relatif sama. Dalam analisis item penilaian

keterlaksanaan bimbingan karir, tampak bahwa walaupun terdapat variasi

capaian peneliaian pada berbagai item penilaian, namun skor rerata total
dari kelompok siswa IPA adalah retata 3,52 (57,62% dari nilai ideal) dan IPA

3,53 (58,81% dari nilai ideal) menun.lukkah hasil yang relatif sama.

2. Kebutuhan Guru BK dalam Penyelenggaraan Bimbingan Karir

Hasil analisis angket yang diisi oleh koordinator bimbingan konseling

dari kelima SMAN menunjukkan tingginya kebutuhan para guru BK terhadap

panduan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Skor rerata

total penilaian kebutuhan adalah 5,37 (pada rentang 1-6) atau 89j2% dari

skor id ea l/terti nggi. Terdapat 11 item kegiatan yang mendapatkan penilaia n

kebutuhan yang mencapai skor maksimal 6 (L00%\. Skor terendah dengan

rcrata 4 (66,67% da ri skor ideal), diberikan pada item No.22:"Melaksanakan

layanan informasi tentang pendidikan lanjut kepada siswa". Semua item

lainnya mendapatkan skor Pi 70 ke atas. Dengan demikian, pada semua

item kegiatan bimbingan karir, guru BK membutuhkan adanya petunjuk dan

panduan untuk bisa melaksanakannya dengan baik.

Selanjutnya, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, koordinator BK

dari kelima SMAN menilai tinggi akan kebutuhan panduan dan petunjuk bagi

pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bimbingan karir di sekolah. Total penilaian

terendah adalah 5,L1 185,24% dari nilai tertinggi), diberikan oleh SMAN 1"7.

Keempat sekolah lainnya memberi penilaian kebutuhan hingga 90% ke atas.

Tabel 3. Skor Penilaian Kebutuhan Panduan untuk Pelaksanaan Bimbingan Karir di 5 SMA
yang diteliti

Seko la h Rerata Pi

SMAN 1 5,40 90,00

SMAN 1O 5,40 90,00

SMAN 12 5,60 93,33

SMAN 16 5,34 89,06

SMAN 17 5,11. 85,24

Tota I 5,37 89,52

sumber:diolah dariansket suru BK
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3. Kebutuhan Siswa dalam Pelayanan Bimbingan Karir

Hasil analisis terhadap penilaian siswa mengenai item-item layanan

yang mereka butuhkan dalam pelayanan bimbingan karir menunjukkan

hasil, skor rerata total penilaian mencapai 5,03 atau 83,8% dari skor ideal.

tni menunjukkan bahwa siswa sangat membutuhkan untuk mendapatkan

c€rbagai item pelayanan bimbingan karir di sekolah. ltem dengan

skor tertinggi semua berkaitan dengan bimbingan yang terkait dengan

p€rencanaan memasuki pergu ruan tinggi.

Hasil analisis pada semua item layanan lainnya juga mendapatkan skor

tinggi (80% ke atas). Hanya satu item yang mendapatkan nilai 75,5%, yaitu

item No g. "mengikuti bimbingan dengan karyawisata ke dunia usaha dan

;ndustri"- Berdasarkan hasil analisi item ini, dapat disimpulkan bahwa siswa

sangat membutuhkan bantuan dalam semua item pelayanan bimbingan

xarir di sekolah.

Kecenderungan tingginya kebutuhan untuk mendapatkan bantuan pada

berbagai item layanan bimbingan karir terlihat pada semua sekolah yang

diteliti. Skor penilaian kebutuhan siswa pada kelima SMAN semua berada

pada kategori tinggi, dengan rata-rata skor sekitar angka 5 (pada skala 1-6)

atau di atas 80% dari skor ideal/tertinggi.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Penilaian Kebutuhan siswa terhadap Berbagai ltem
Pelayanan Bimbingan Karir di Sekolah

Va ria bel sekolah N Mean std.
Deviation

std.
Error

Mini
mum

Maxi-
mum

Rerata
Kebutuhan

1 50 ,657 ,085 3,73 6,00

10 57 5,08 ,548 ,o7 3 3,67 6,00

1) 47 4,99 ,7 49 ,109 3,20 6,00

15 60 5,0 t ,386 ,050 4,07 5,87

T] 62 5,06 ,521 ,061 4,Ot 6,00

Total 286 5,03 ,57 6 ,034 3,20 6,00

Persentase
KebLrtuhan

1 50 42,24 10,941 7,412 62,22 100,00

10 57 44,66 9,127 1,209 61,11 100,00

72 47 83,10 72,479 L,820 s3,33 100,00

60 84,48 6,424 ,429 67,74 97,74

17 62 44,28 8,793 1,117 67,78 100,00

Tota I 246 83,78 I,604 ,568 53,33 100,00

Sumber: Diolah da.ihasilangketsiswa

Hasil analisis yang membandingkan skor penilaian kebutuhan dalam
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pelayanan bimbingan karir antara siswa kelompok program IPA dan siswa

program lPS, menunjukkan bahwa skor penilaian kedua kelompok relatif

sama. Seperti terllhat pada Tabel 5, siswa kelompok IPA menunjukkan

penilaian rerata total 5,01 atau 83,48% dari nilai ideal, sementara siswa

kelompak IPS mendapatkan rerata total 5,05 atau 84,15% dari nilai ideal.

Tabel 5. skor Penilaian Kebutuhan terhadap Pelayanan Bimbingan Karir pada siswa Program
IPA dan Siswa Program IPS

4. Karakteristik dan Kebutuhan Pengembangan Kecerdasan Wirausaha

Siswa

Kualitas kecerdasan wirausaha siswa vang dikur dengan mengu nakan skala

penilaian diri (self-report), menun.jukkan hasil sebagaimana, rata mencapai

4,56(padaskala I-6) alau74,7% dari skorideal. Hasil penilaiandiri ini sendiri,

walaupun bisa sangat subjektif, cukup memberi gambaran awal mengenai

tingkat kecerdasan wirausaha siswa. Beberapa indikator yang mendapatkan

nilai yang relatif rendah adalah mampu melihat visi masa depan, jernih

dan bijak berfikit mampu berkomunikasi secara efektil mampu mengatasi

kegagalan, dan penuh inisiatif. Sementara indikator yang mendapatkan skor

tinggiadalah peduli pada orang lain dan mampu bekerjasama dalam tim. Skor

yang didapatkan pada indikator-indikator ini tentu saja perlu mendapatkan

perhatian dalam pelaksanaan bimbingan karir.

Skor penilaian dirl akan kualitas kecerdasan wirausaha siswa di 5 SMA

berada dalam rentang nilai yang relatif sama. skor tertinggi ditunjukkan

oleh siswa SMAN 10 dengan nilai rerata 4,86 atau 81,03% dari skor ideal.

Sementara di empat SMAN lainnya, skor capaian berkisar pada nilai rerata

4,39 - 4,59. Dalam skor minimum, di setiap sekolah terdapat siswa dengan

skor terendah 2,05 alau34,!7% dari dari skor ideal hingga 2,50 atau 41,67%

dari dari skor ideal. Selengkapnya, dapat dilihat pada Tabel 6.

Variabel Jurusan N Mean Std. Deviation Std. frror
M€an

Rerata
Kebutuhan

JLrrusan IPA L51 5,0089 ,o4658

lurusan IPS r29 5,0494 ,56867 ,05007

Persentase
Kebutuhan

Jurusan IPA 157 83,4818 9,73700 ,77662

lurusan lPs 729 84,1515 9,47 2L0 ,83391

sumber: diolah dari angket siswa.
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Tab€l 6. skor Penilaian Diri Kualitas Kecerdasan Wirausaha Siswa di 5 SMA

r'b.iabel SMA N Mean std.
Deviation std. Error Minimum Max!

mum

Rerata
f,llalilas

xe(eadasan
Wiiausaha

1 60 4,40 ,702 ,091 2,50 5,50

10 57 4,a6 ,730 ,09; 2,O5 6,00

47 ,754 ,110 3,05 5,65

16 60 4,58 ,666 ,086 2,50 5,55

77 62 4,39 .702 ,089 2,50 5,55

Total 246 4,56 ,725 ,043 2,05 6,00

Persentase
Xualitas

xecerdasan
wirausaha

T 60 73,38 77,693 1,509 4t,67 9t,67

10 s7 81,03 12,762 !,677 34,77 100,00

12 41 76,49 72,56s 1,833 50,83 94,77

16 60 76,35 11,106 r,434 41,67 92,50

t7 62 13,77 11,695 7,445 4r,67 92,50

Tota I 246 75,99 12,O47 .714 34,t7 r00,00

sumber: diolah dari angket siswa

Sementara itu, kebutuhan siswa untuk mendapatkan bantuan dalam

mengembangkan kualitas kecerdasan wirausaha tergolong cukup tinggi.

Hasil penilaian pada indakator-indikator kualitas kecerdasan wirausaha,

rdta-rata mendapatkan skor 5,31 atau 88,4% dari skor ideal. Analisis lebih

tanjut terhadap hasil penilaian siswa mengenai kebutuhan peningkatan

kualitas kecerdasan wirausaha, menujukkan bahwa siswa dengan skor

minimum adalah dengan skor 3,60 (60% dari skor ideal), dan di semua

sekolah terdapat siswa yang menunjukkan skor penilaian kebutuhan

maksimal, yaitu angka rerata 6 atau 100%.

Tabel 7. HasilAnalisis Deskriptif skor Kebutuhan Bantuan untuk Peningkatan Kualitas
Kecerdasan Wirausaha

Variabel SMA N Mean
std.

Devia-
tion

std.
Error

95% Confidence
lntervalfor Mean Mini-

mum
Maxi-
mum

Lower
Bound

Upper

Rerata
Keb Kw

1 60 5,27 ,64 ,08 5,10 5,43 3,60 6,00

10 57 5,30 ,53 ,07 5,15 5,44 3,70 6,00

t2 47 5,36 ,51 ,07 s,2l 3,80 6,00

16 60 5,28 ,55 ,07 5,13 s,42 4,25 6,00

77 62 5,34 ,55 ,07 s,20 5,44 3,90 6,00

Tota I 246 5,31 ,03 5,24 5,37 3,60 6,00
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Persen
Keb Kw

I 60 87,74 10,63 7,37 85,03 90,52 60,00 100,00

10 57 88,28 8,89 1,18 8s,92 90,64 67,67 100,00

72 47 89,34 8,49 r,24 86,8s 91,84 63,33 100,00

76 60 87,92 9,2t 1,19 85,54 90,30 70,83 100,00

77 62 89,0s 9,19 I,t7 86,77 91,38 65,00 100,00

Total 286 88,44 9,31 ,55 87,36 89,52 60,00 100,00

sumben Drolah berdasarkan daia PadaTabel13

5. Rancang-bangun dan Validitas Model BKKW

Dengan memperhatikan hasil analisis keterlaksanaan bimbingan karir

serta kebutuhan guru BK dan siswa dalam rangka pelayanan bimbingan karir,

sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu, maka dibuat rancanng

bangun model bimblngan karir yang berisi konten dan skenario yang bertujuan

untuk meningkatkan kecerdasan wirausaha siswa (Model BKKW). Model BKKW

disusun dalam 4 (empat) komponen utama, yaitu:

Modul 1: Mengenal Diri sendiri

Unit 1.1 Mengenal karakter diri, mellputi kegiatan:

1) Games mengenal karakter

2) Penugasan individu untuk mengidentifikasi karakter diri

3) Belajar karakter dari orang-orang orang sukses

4) Tugas lndividual membuat tulisan pendek tentang'karakter diri dan usaha

mengembangannya'

Unit 1.2 Mengenal Kekuatan dan Kelemahan, meliputi kegiatan:

1) Menilai kekuatan dan kelemahan

2) Menganalisiskemampuanakademis

3) Studi tentang keberhasilan mengatasi kelemahan menjadi sumber

kekuatan

4) Tugas lndividual: Membuat tulisan pendek tentang 'kekuatan dan

kelemahanku dan usaha mengembangkanya"

Unit 1.3 Mengenal Minat Kerja, meliputi kegiatan:

1) Memahamitipe preferensi vokasi

2) Menilai preferensl vokasi

3) Mengestimasi kemamPuan vokasi

4) Tugas lndividual: Membuat tulisan pendek tentang'minat kerja saya dan

usaha mengembangkanYa
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U.it 1.4 Mengenal Hobby sebagai Potensi Kerja, meliputi kegiatan:

:) Diskusi kelompok tentang hobby sebagai sumber pekerjaan

2l Studi tentang orang yang sukses mengembangkan hobby

3l Tugas lndividual: Membuat tulisan pendek tentang 'hobb';,lqx dan cita-cita

pekerjaanku"

Modul 2: Mengenal Pendidikan Lanjutan

-nit 2.1 Mengenal Dunia Perguruan Tinggi, meliputi:

1l Diskusi tentang jenis-jenis perguruan tinggi

2l Debat tentang pilihan pendidikan lanjut: PTN atau PTS

:l Mengenal program pendidikan kedinasan

:i Penelitian sederhana: menelusuri informasi perguruan tinggi

!nit 2.2 Mengenal Lembaga Pendidikan dan Latihan Keterampilan Vokasi

1) Ceramah Narasumber dari BLKI atau Lembaga Diklat

2) Studi wisata ke tempat pelatihan keterampilan

3) Tugas kelompok: survey tempat pelatihan vokasi

Unit 2.3 Tips Memilih Program Studi yang Diidamkan, meliputi:

i) Mengenali karakteristik program studi yang diimpikan

2) Mengenal prospek karir program studl yang diimpikan

3) Menganalisis kebutuhan dan sumber dukungan untuk melanjutkan studi

Modul 3: Mengenal Dunia Kerja

Unit 3.1 Memahami hubungan antara pendidikan dan pekerjaan, meliputi:

1) Diskusi tentang kontribusi sekolah, keluarga, dan lingkungan pergaulan

bagi pengembangan diri dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan

yang layak

2) wawancara pekerja profesional tentang kontribusi pendidikan bagi

keberhasilan dalam karir

3) Tugas individual membuat klipping syarat pendidikan dalam tawaran

kesempatan kerja.

Unit 3.2 Memahami keterampilan yang dlbutuhkan pada pasar tenaga kerja:

1) studi kasus mengenai 'perubahan pasar kerja dalam konteks tingkat

pendidikan'

2) Survey mengenai core work skills para pengusaha sukses

3) survey mengenai 'keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh pekerjaan

tertentu'
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4) Diskusi panel mengenai petingnya Support skills dalam pekerjaan

Unit 3.3 Mengenal pekeriaan wirausaha

1) Memahami unsur kecerdasan wirausaha

2) Debat pro-kontra bekerja di bidang wirausaha

3) Studi kasus: kisah sukses wirausahaan

4) Tugas lndividual: Klipping biografi wirausahawan sukses.

Modul 4: Membuat Perencanaan Karir

Unit 4.1 Menganalisis Pekerjaan yang ldaman, meliputi:

1) Menganalisa kecocokan pilihan pekerjaan dan dukungan sosial yang

tersedia

2) Menganalisa prospek pekerjaan idaman di pasar kerja

3) Menetapkan prioritas pilihan pekerja-an yang cocok

4) Menganalisis tantangan yang mungkin dihadapi dan solusinya

Unit 4.2 Menyusun Perencanaan Masa Depan, meliputi:

1) Menetapkan tujuan dan rencana jangka panjang

2) Menentukan pilihan pekerjaan yang akan dimasuki

3) Menentukan pilihan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi

4) Menghadapi kendala untuk melanjutkan pendidikan

5) Mengidentifi-kasi sumber dukungan untuk melanjutkan pendidikan

Unit 4.3 Menyiapkan Diri Untuk Masuk Perguruan Tinggi dan Bekerja:

1) Menyusun rencana pendidikan lanjut

2) Menyusun rencana masuk dunia kerja

3) Menyiapkan lamaran kerja

4) Bersiap mengikuti wawancara kerja

Pada setiap modul dan unit dan Model BKKW disusun skenario rencana

pelaksanaan lLesson Planl, lembar kerja, dan bahan bacaan yang relevan.

Skenario /esson p/an menggunakan pendekatan bimbingan aktif (active

counselingl, di mana konselor diharapkan dapat melaksanakan bimbingan

karir dengan melibatkan siswa secara aktil kooperatif, dan kreatif siswa yang

dibimbing.

Modul yang telah dikembangkan tersebut, selanjutnya diujicobakan dalam

bentuk simulasi pelaksanaan diikuti dengan diskusi. lni dilakukan pada kegiatan

pelatihan bimbingan karir yang diselenggarakan oleh Jurusan PPB FIP UNM dan

ILO-East, tanggal 4 - 8 Nopember 2010 di LEC Athirah Makassar. Pelatihan ini
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: '[ktrti 90 guru BK SMA, MA dan SMK dari Makassar Gowa, dan diorganisasi

e dalam empat kelompok pelatihan (22-23 peserta perkelompok). Setiap

ebmpok mengikuti pelatihan selama 5 hari, dengan fasilitasi oleh 10 orang

:ain€r-

B€rdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan trainer maupun peserta

-latihan, diperoleh beberapa informasi, antara lain sebagai berikut:

r. Secara umum prosedur pelaksanaan dalam moduldapat dijalankan dengan

baik, sesuai petunjuk alokasi waktu, skenario bimbingan, dan penggunaan

instumentasi (lembar kerja) yang ada pada setiap komponen modul.

:- Guru BK umumnya menilai kehadiran modul akan sangat berguna dan

bisa membantu mereka menjalankan layanan bimbingan karir di sekolah.

Mereka menilai petunjuk dalam modul dapat dan mampu dijalankan

dalam situasi nyata dl lapangan. Trainer juga secara umum menilai modul

cukup akseptabel untuk dilaksanakan dan bisa dilaksanakan oleh guru BK.

: Guru BK maupun guru BK peserta pelatihan memberikan beberapa catatan

penting untuk penyempuraan modul. Catatan koreksi itu, antara lain:

adanya beberapa bahan dan skenario yang unit-unit dan kegiatan tertentu

yang cenderung tumpang tindih, petunjuk pelaksanaan pada beberapa unit

atau kegiatan yang kurang jelas, kesalahan dalam pengetikan, dan perlunya

perbaikan pada desain artistik penampilan modul.

Hasil diskusi dan catatan-catatan tersebut, selanjutnya digunakan sebagai

:ahan dalam merevisi dan menyempu rnakan modul BKKW Tidak ada perubahan

-rendasar pada komponen dan komposisi unit dan kegiatan bimbingan pada

-rodul. Yang direvisi terutama pada penjabaran skenario, perbaikan petunjuk

celaksanaan sesi kegiatan bimbingan, penambahan dan revisi bahan bacaan,

:evisi petunjuk dan isi kegiatan dalam lembar kerja, perubahan tampilan dalam

cenulisan isi modul, serta perbaikan-perbaikan redaksional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan da pat disimpulkan beberapa

temuan penelitian sebagai berikut:

1. Layanan bimbingan karir telah diprogramkan oleh SMA yang diteliti, Namu n

demikian, pelaksanaannya berjalan secara efektif. Hasil penilaian terhadap

keterlaksanaan kegiatan-kegiatan pokok yang seharusnya dilaksanakan

dalam bimbingan karir umumnya mendapatkan angka yang rendah.

2. Guru bimbingan konseling sMA memiliki kebutuhan yang tinggi akan

adanya panduan dalam penyelenggaraan bimbingan karir di sekolah.
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4.

5.

Siswa SMA menunjukkan kebutuhan yang tinggiterhadap berbagai bentuk

pelayanan dalam bimbingan karir, terutama bimbingan dalam perencanaan

pendidikan lanjut ke perguruan tinggi.

Siswa SMA menunjukkan kebutuhan yang tinggi untuk mengembangkan

kualitas pribadi yang menjadi indikator kecerdasan wirausaha. Mereka

membutuhkan bantuan bimbingan dalam mengembangkan setiap

indikator kecerdasan wirausaha.

Model BKKW yang telah disusun, terdiri atas empat modul utama (Model

1: Mengenal diri sendiri, Modul 2: Mengenal pendidikan lanjutan, Modul

3: Mengenal dunia kerja, dan Modul4: Membuat pdrencaan karirldisertai

lesson-plan, lembar kegiatan siswa, dan bahan bacaan yang relevan.

sesuai hasil validasi ahli dan validasi pengguna, dapat disimpulkan bahwa

modul Model BKKW berterima dan dapat dilaksanakan dalam pelayanan

bimbingan karir di SMA.

Berdasarkan temuan penalitin, dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

L. Penyempurnaan model BKKW perlu dilakukan secara berkesinambungan,

khususnya pada penampilan aspek fisik dan estetika modul, penambahan

ilustrasi gambar yang lebih hidup, maupun penyesuaian aspek kebahasaan

dengan kebutuhan lapangan.

2. curu bimbingan konseling di sekolah diharapkan dapat mengadopsi dan

menerapkan langkah-langkah yang ada dalam model BKKW Dengan

demikian, diharapkan keberadaadn model BKKW dapat lebih berkontrbusi

dalam menggairahkan pelaksanaan bimbingan karir di sekolah

3. Guna menilai efektivitas Model BKKW, diperlukan kajian lebih lanjut

terhadap model ini. Beberapa aspek yang dapat dikaji, antara lain (a)

efektivitas implementasi di lapangan elemen-elemen dalam modul,

khususnya keterterapan kurikulum, keteralaksanaan skenario bimbingan

aktif, kecocokan penggunaan lembar kegiatan, ataupun aspek lainnya

. dalam modul; (b) Meneliti akseptabilitas dan sikap siswa dalam mengikuti

rangkaian kegiatan yang dianjurkan dalam model BKKW; (c) Meneliti

efektifivatis Model BKKW baik dalam meningkatkan kematangan karir siwa,

maupuan dalam meningkatkan kecerdasan wirausaha siswa di sekolah;

dan (d) Pengembangan lebih Ianjut model BKKW pada jenjang pendidikan

di luar SMA.
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