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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem Pendidikan di Indonesia khususnya Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan, berfokus pada tujuan utama membentuk generasi muda sukses dalam 

mengembangkan pembelajaran terdidik dan terlatih, khususnya dalam bekerja 

sama dengan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri). Berkenaan dengan tujuan 

dasar tersebut, maka peran sekolah dalam memfasilitasi sekaligus memberikan 

pengarahan dan pembimbingan terukur dirasa sangat penting. Oleh karena itu, 

dalam sekolah menengah atas membutuhkan sistem pelayanan dalam bentuk 

bimbingan karir kepada siswa.  

Bentuk bimbingan selain menggambarkan alur penempatan dan 

penyaluran siswa dapat dilakukan melalui penjajakan dengan pembelajaran 

bentuk pemagangan . Melalui pelatihan, siswa menjadi mengenal lingkungan 

dimana mereka bisa berkembang mengikuti perkembangan DUDI. Misalnya 

saja melalui program pemagangan dan pelatihan kerja. Pada dasarnya, sebagian 

besar peserta didik memilih jenjang pendidikan kejuruan dengan tujuan 

memperoleh pekerjaan setelah lulus sekolah. Hal ini menjadi pengikat 

bahwasanya akan muncul banyak permasalahan terkait penentuan tujuan yang 

mengarah ke masa depan siswa.. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan penanganan yang 

sesuai seperti pembelajaran yang mudah ditangkap oleh siswa. Di dalam kelas 

bentuk bimbingan karir bisa dilakukan dengan memberikan informasi kepada 

siswa yang mengarah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Misalkan, guru ingin 

mengajak siswa berpikir atau mengarahkan pikiran ke arah masa depan. Hal ini 

diharapkan, siswa mampu memprediksikan atau mengukur kemampuan diri 

dalam menggambarkan pilihan karir yang dipilih. 

Berangkat dari hal di atas, dalam memberikan informasi dan pembelajaran 

di kelas, guru membuthkan bantuan media dalam menunjang pemberian 

informasi terkait pilihan karir siswa. Dengan menggunakan media, bahan 

ajar/materi pembelajaran yang disampaikan lebih dapat dipahami dan 



 

 

dimengerti oleh siswa daripada sekedar ungkapan verbalis yang disampaikan 

guru di depan kelas. Media, pada perkembangannya, mulai dilirik dan menarik 

perhatian para pendidik untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Menurut pengertiannya, yang disampaikan oleh Heinich, dan kawan-

kawan (1982) mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang 

mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, radio, 

rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan 

sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran.  

Gagne dan Briggs (1975), secara implisit mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan 

isi materi pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, 

video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televisi, dan computer (Arsyad, 2006:4). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat 

bantu komunikasi antara guru dan siswa dalam menyampaikan 

pesan/informasi/materi pengajaran kepada siswa. 

Ada banyak jenis media, mulai dari media berupa manusia, media 

berupa hasil cetakan, media grafis, media audio, media audiovisual, dan 

multimedia. Penggunaan media dapat membantu siswa merekam, melihat, 

dan mendengarkan materi pengajaran yang diwakili oleh media. 

Telah ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan 

media dalam proses pembelajaran sangat membantu siswa dalam memahami 

materi pengajaran yang disampaikan dan hasilnya prestasi belajar siswa 

meningkat. Salah satu penelitian dilakukan oleh Levie & Levie (1975) yang 

melakukan penelitian tentang hasil belajar melalui stimulus gambar dan 

stimulus kata atau visual dan verbal. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan pengaruh stimulus yang digunakan dalam pembelajaran 

terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil temuannya membuktikan 

bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-



 

 

tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubung-

hubungkan fakta dan konsep. Di sisi lain, stimulus verbal memberi hasil 

belajar yang lebih apabila pembelajaran itu melibatkan ingatan yang berurut-

urutan (sekuensial). Hasil temuan ini memberikan dukungan pada konsep 

dual coding hypothesis (hipotesis koding ganda) dari Paivio (1971). Konsep 

ini mengatakan bahwa ada dua sistem ingatan manusia, satu untuk mengolah 

simbol-simbol verbal kemudian menyimpannya dalam bentuk proposisi 

image, dan yang lainnya untuk mengolah image nonverbal yang kemudian 

disimpan dalam bentuk proposisi verbal. 

Media pembelajaran tidak hanya digunakan pada mata pelajaran 

bidang akademik, misalnya Matematika, Biologi, ataupun Bahasa Indonesia 

saja. Namun dalam bidang bimbingan, media juga dapat dimanfaatkan untuk 

menyampaikan informasi-informasi atau pesan-pesan terkait dengan 

Bimbingan dan Konseling. 

Upaya untuk memanfaatkan media pembelajaran dan diterapkan 

sebagai media Bimbingan dan Konseling masih belum terlihat nyata dalam 

bidang Bimbingan dan Konseling di Indonesia. Masih pada stereotip lama, 

bahwa bimbingan maupun konseling dapat disampaikan meskipun tanpa 

adanya media. Bimbingan maupun konseling dapat diberikan dalam bentuk 

tatap muka (individual maupun kelompok), brosur-brosur perguruan tinggi, 

atau ceramah klasikal. Papan bimbingan yang nyata terlihat sebagai media 

bimbingan masih belum layak untuk menyandang bahwa papan tersebut 

merupakan media perantara antara konselor dengan konselinya. Dan yang 

terjadi adalah informasi/pesan Bimbingan dan Konseling bukan merupakan 

materi mata pelajaran yang perlu mendapat konsentrasi khusus dari siswa. 

Akhirnya tujuan pemberian layanan Bimbingan dan Konseling tidak dapat 

tersampaikan kepada siswa, dan siswa tidak mendapatkan informasi-

informasi yang penting untuk kehidupannnya kelak. Secara sederhana, 

Bimbingan dan Konseling tidak ada gunanya diadakan di sekolah.  

Salah satu usaha untuk membantu mewujudkan hal itu adalah 

dengan meningkatkan kualitas pemberian layanan Bimbingan dan Konseling. 

Bagaimana caranya? Yaitu mengawali upaya tersebut dengan memahamkan 



 

 

siswa tentang informasi BK. Untuk dapat memahamkan informasi BK, 

penggunaan media BK dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling 

merupakan alternatif usaha yang sederhana tetapi dapat memberikan hasil 

yang maksimal. 

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang seberapa efektif penggunaan media BK, dalam hal ini 

adalah media “Mind Map” dalam pemberian layanan informasi karier pada 

siswa kelas XII di SMK Negeri 3 Tuban. Selain untuk membuktikan 

keefektifan media, penelitian ini juga akan memberikan sumbangsih pada 

perkembangan Bimbingan dan Konseling di sekolah, karena penelitian ini 

dikemas dalam bentuk penelitian tindakan kelas dan dilakukan pada sekolah 

yang bidang bimbingannya belum mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran sebagai media Bimbingan dan Konseling.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, rumusan  masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan konsep “Mind Map” efektif diterapkan sebagai strategi 

penggalian data untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan 

penyaluran siswa kelas XII di SMK Negeri 3 Tuban? 

2. Apakah penggunaan media “Mind Map” dapat meningkatkan pemahaman 

materi layanan informasi karier pada siswa kelas XII SMK Negeri 3 

Tuban? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui keefektifan penggunaan konsep “Mind Map” dalam 

pemberian layanan karier informasi di kelas XII di SMK Negeri 3 Tuban.  

. 

2. Mengetahui penggunaan konsep “Mind Map” dapat meningkatkan 

pelayanan penempatan dan penyaluran siswa kelas XII di SMK Negeri 3 

Tuban. 



 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, hasil dari 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi 

tentang bagaimana pelaksanaan penelitian tindakan kelas, khususnya 

dalam bidang Bimbingan dan Konseling. 

2. Bagi guru BK, penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan 

permasalahan Bimbingan dan Konseling baik di kelas maupun di sekolah 

secara umum.  

3. Bagi siswa, penelitian ini dapat memahamkan siswa tentang materi-materi 

layanan informasi yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sekarang 

maupun yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pemberian Layanan Informasi Karir 

1.  Pengertian Pemberian Layanan Informasi Karir 

a) Pengertian Layanan Informasi 

Nurihsan (2006:19) memberikan definisi layanan informasi 

merupakan layanan memberi informasi yang dibutuhkan oleh 

individu. 

“Layanan informasi, yaitu layanan yang bertujuan untuk 

membekali seseorang dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman 

tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, 

merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, 

anggota keluarga dan masyarakat” (Hariastuti, 2008:29). 

Dalam bukunya, Prayitno (2001:83) mendefinisikan “Layanan 

informasi, yaitu layanan Bimbingan dan Konseling yang 

memungkinkan peserta didik (klien) menerima dan memahami 

berbagai informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi 

jabatan) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik (klien)”. 

Dari ketiga pengertian di atas, maka disimpulkan layanan informasi 

adalah layanan Bimbingan dan Konseling yang membekali siswa 

(klien) dengan informasi yang berguna bagi kehidupannya. 

 

b) Pengertian Karir 

Hornby, 1957 (dalam Walgito, 2005:194) menyatakan “karier 

adalah merupakan pekerjaan profesi”.  

Winkel (2006:623) menyatakan “…. career lebih menekankan 

aspek bahwa seseorang memandang pekerjaannya sebagai panggilan 

hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan serta 

mewarnai seluruh gaya hidupnya (life style), tanpa mengesampingkan 

kedua aspek lain yang disebutkan di atas” 



 

 

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa karier adalah 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai panggilan hidup atas 

dasar perasaan, aspek ekonomi dan kepuasan hidup.  

 

c) Pengertian Informasi Karir 

Sukardi (1994:113) menyatakan bahwa “Informasi karier adalah 

salah satu alat yang dipergunakan untuk membantu siswa memahami 

dirinya sendiri, dunia kerja pada umumnya, serta aspek-aspek dunia 

kerja pada khususnya”  

Menurut Sutikno (1988:73), informasi karier adalah “informasi 

yang digunakan untuk mengetahui masalah karier” 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa informasi karier 

adalah informasi yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa 

mengenali keadaan diriya sendiri dan keadaan dunia kerja yang ia 

inginkan.  

 

d) Pengertian Pemberian Informasi Karir 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007:140) 

menyebutkan pengertian kata pemberian adalah “sesuatu yang 

diberikan; sesuatu yang didapat dari orang lain; proses, cara, 

perbuatan memberi atau memberikan” 

Prayitno (2001:83) mendefinisikan “Layanan informasi, yaitu 

layanan Bimbingan dan Konseling yang memungkinkan peserta didik 

(klien) menerima dan memahami berbagai informasi (seperti 

informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk 

kepentingan peserta didik (klien)”. 

Sukardi (1994:113) menyatakan bahwa “Informasi karier adalah 

salah satu alat yang dipergunakan untuk membantu siswa memahami 

dirinya sendiri, dunia kerja pada umumnya, serta aspek-aspek dunia 

kerja pada khususnya”  



 

 

Dari pengertian pemberian, layanan informasi dan informasi 

karier yang disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberian layanan informasi karier merupakan pemberian salah satu 

layanan Bimbingan dan Konsling, yaitu layanan informasi, yang 

diberikan kepada siswa untuk membantu siswa mendapat pengetahuan 

tentang dirinya sendiri dan dunia kerja yang ada sehingga siswa 

mampu menentukan keputusan yang tepat untuk karier masa 

depannya.  

 

2. Tujuan Pemberian Layanan Informasi Karir 

Prayitno (2001:83-84) menyatakan “layanan informasi bertujuan 

untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman 

tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, 

dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga 

dan masyarakat. Pemahaman informasi yang diperoleh melalui layanan 

informasi, digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan 

dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan 

kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan”. 

Wingkel (2006:317) menyatakan tiga alasan pokok mengapa layanan 

pemberian informasi merupakan usaha vital dalam keseluruhan program 

bimbingan, yatu : 

a. Pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan 

dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan sebagai 

persiapan untuk memangku suatu jabatan di masyarakat. Dengan memiliki 

pengetahuan yang tepat mungkinlah bahwa jumlah pilihan yang dapat 

mereka pertimbangkan bertambah. 

b. Kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir 

lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian 

diri daripada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan 

kenyataan dalam lingkungan hidupnya. Informasi yang relevan dapat 

membebaskan siswa dari keterikatan pada pola berpikir yang kaku, 

sekaligus memperluas cakrawala pandangannya. 



 

 

c. Ketiga, informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan 

siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil, serta hal-hal yang akan berubah 

dengan bertambahnya umur dan pengalaman. 

Menurut Prayitno (1998:76) informasi karier bertujuan untuk 

membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman untuk 

mengenal diri, merencanakan dan membekali keputusan tentang karier” 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan pemberian 

layanan informasi karier adalah membekali siswa dengan pengetahuan dan 

wawasan tentang dirinya sendiri sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat, sehingga diharapkan mampu merencanakan, mengembangkan 

dan memutuskan pilihan karier yang sesuai dengan keadaan dirinya dan 

tuntutan karier di masyarakat.    

 

3. Materi Informasi Karir 

Materi yang dapat diangkat melalui layanan informasi ada berbagai 

macam, yaitu meliputi hal berikut : 

a. Informasi pengembangan pribadi 

b. Informasi kurikulum dan proses belajar mengajar 

c. Informasi pendidikan tinggi 

d. Informasi jabatan 

e. Informasi kehidupan keluarga, sosial-kemasyarakatan, keberagamaan, 

sosial-budaya, dan lingkungan (Prayitno, 2001:84). 

Winkel (2006:318-322) menyajikan tipe-tipe dasar informasi yang 

merupakan data dan fakta yang dapat diberikan kepada siswa sebagai 

informasi, yaitu : 

a. Informasi tentang pendidikan sekolah yang mencakup semua data 

mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan prajabatan 

dari berbagai jenis, mulai dari semua persyaratan penerimaan sampai 

dengan semua bekal yang dimiliki pada waktu tamat.   

b. Informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data mengenai 

jenis pekerjaan yang ada di masyarakat (field of occupation), mengenai 

gradasi posisi dalam lingkup suatu jabatan (level of occupation), mengenai 



 

 

persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistem klasifikasi 

jabatan,  dan mengenai prospek masa depan berkaitan dengan kebutuhan 

riil masyarakat akan jenis/corak pekerjaan tertentu. 

c. Informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta pemahaman 

tentang sesama manusia mencakup semua data dan fakta mengenai tahap-

tahap perkembangan serta lingkungan fisik dan psikologis, bersama 

dengan hubungan timbal balik antara perkembangan kepribadian dan 

pergaulan sosial di berbagai lingkungan masyarakat.   

 

4. Metode Pemberian Layanan Informasi Karir 

Menurut Sukardi (1994:490) dalam pemberian informasi karier dapat 

ditempuh secara kelompok dan secara individual. 

a) Metode Kelompok  

Dengan teknik pendekatan kelompok siswa memperoleh layanan 

bimbingan melalui kegiatan-kegiatan bersifat kelompok. Yang tergolong 

metode kelompok adalah : 

1. Ceramah dari nara sumber 

Untuk mendapatkan informasi yang cukup akurat, tepat dan benar 

mengenai karier tertentu maka bisa diselenggarakan suatu ceramah dengan 

mengundang narasumber tertentu, yaitu bisa dari instansi pemerintah atau 

swasta. 

2. Diskusi kelompok 

Dalam diskusi terdapat unsur-unsur percakapan orang-orang yang 

bertemu, tujuan yang ingin dicapai dan proses saling tukar menukar 

informasi, pendapat dan pengalaman serta keputusan atau kemufakatan 

bersama. 

3. Karya wisata 

Karyawisata dimaksudkan untuk membawa para siswa belajar dan 

bekerja pada situasi baru yang menyenangkan. Dengan situasi baru yang 

menyenangkan ini diharapkan siswa memiliki gairah baru dalam belajar. 

Belajar dalam situasi rutin dan monoton memiliki kecenderungan mengikis 



 

 

semangat belajar siswa dan secara langsung berakibat merosotnya prestasi 

belajar siswa. 

4. Pengajaran unit 

Pengajaran unit dapat dipergunakan sebagai salah satu teknik 

dalam membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang suatu 

pekerjaan tertentu. 

5. Sosiodrama 

Sosiodrama adalah suatu cara memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku atau pernyataan 

penghayatan seseorang seperti yang dilakukannya dalam relasi sosial 

sehari-hari di masyarakat. Dengan sosiodrama peserta didik belajar untuk 

mengungkapkan, menggambarkan serta mengekspresikan suatu sikap, 

tingkah laku atau penghayatan tentang suatu yang dipikirkan dirasakan 

atau dinginkannya dalam keadaan mana ia seandainya menjadi tokoh yang 

diperankan. 

6. Informasi melalui kegitaan kurikuler 

Dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman dan 

penghayatan tentang karier kepada para siswa dengan cara mengkaitkan 

dengan mata pelajaran, baik mata pelajaran intrakulikuler, kokuler, 

maupun ekstrakulikuler, ataukah mata pelajaran yang termasuk dalam 

program A dan B, maupun program inti maupun khusus. 

7. Hari Karier (Career Days) 

Hari Karier (Career Days) adalah hari-hari tertentu yang dipilih 

untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut 

dengan pengembangan karier. 

 

b) Metode Individual 

Menurut Sukardi (1994:252), konseling karier ialah suatu proses 

pemberian bantuan kepada siswa secara individual agar dapat memilih 

kariernya secara tepat. Konseling karier merupakan teknik bimbingan karier 

yang dilaksanakan melalui pendekatan individual dalam rangkaian interview 



 

 

konseling. Konseling karier merupakan kekhususan kegiatan konseling dalam 

masalah pekerjaan, jabatan atau karier. 

 

B. Konsep “Mind Map” 

1. Pengertian “Mind Map” 

Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi 

secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbetuk percabangan 

yang dituangkan langsung kedalam media tulis (baik kertas maupun 

digital). Mind mapping pada umumnya berupa suatu percabangan bagan-

bagan. Manfaat dari metode pencatan menggunakan mind mipping terebut 

diantaranya adalah untuk mempermudah proses pengingatan, 

mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci, 

mudahnya kita mengingat suatu informasi utama karena tema utama 

terdefinisi dengan jelas  di tengah. 

2. Jenis-jenis Mind Mapping 

a) Mind Map Silabus 

Jenis mind mapping pertama yang perlu kita ketahui adalah Mind 

Map Silabus atau mind map makro. Mind mapping silabus adalah jenis 

mind mapping yang membantu memberikan gambaran tentang apa yang 

dipelajari dan biasanya mind mapping ini dibuat dengan ukuran besar dan 

ditempel di dinding. Berikut contoh mind mapping silabus: 

Gambar 2.1. Contoh Mind Map Silabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Mind Map Bab 

Kemudian ada juga jenis mind mapping berikutnya yakni Mind 

mapping Map Bab. Mind Mapping  ini dibuat berdasarkan rangkaian 

bab yang telah dipelajari, namun harus diringkas poin penting atau 

garis besarnya saja untuk mudah mengingatnya. Berikut contoh mind 

map bab: 

Gambar 2.2.Contoh Mind Map Bab 

 

 

 

 

 

 

c) Mind Map Paragraf 

Selanjutnya adalah Mind mapping paragraf. Jenis mind map 

paragraf ini dapat memberikan informasi secara lengkap karena selain 

bisa melihat ringkasan setiap bab, bisa juga mengetahui detail 

penjelasannya. Keuntungan mengguanakan mind mapping paragraf 

tersebut adalah Mind map ini dapat dibuat di buku teks kecil. 

Gambar 2.3. Contoh Mind Map Paragraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Langkah-langkah pembuatan bagan Mapping 

Untuk membuat bagan mind map, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, seperti : 



 

 

a. Tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk 

memudahkan mengingat judul tersebut. 

b. Untuk membuat bagan mind mapping tersebut buat cabang utama 

terkait topik tadi misalkan apa definisi mind map, bagaimana otak 

bekerja, apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan dan 

bagaimana aplikasinya. 

c. Teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan 

warna berbeda. 

d. Ingat beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Semakin 

sedikit semakin baik. kita mencatat bukan untuk menghafal melainkan 

untuk memahami dengan bahasa kita sendiri. 

e. Selanjutnya dari tiap cabang buat sub cabang untuk hal-hal yang 

saling berhubungan. 

f. Gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman buat kita. Tidak 

ada aturan khusus dalam membuat mind mapping sebab kita-lah sang 

seniman. 

g. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kita bisa 

menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal 

tersebut 

 

C. Kerangka Berfikir 

Bimbingan dan Konseling merupakan satu di antara tiga komponen 

terpenting dalam dunia pendidikan di sekolah. Untuk dapat mencapai tujuan 

pendidikan, dengan terfokus pada perkembangan peserta didik (siswa), 

Bimbingan dan Konseling berupaya untuk memberikan layanan-layanan yang 

ada dalam POLA 17 plus dan diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Salah satu bentuk layanan Bimbingan dan Konseling yang diberikan 

kepada siswa adalah pemberian layanan informasi. Layanan informasi dapat 

diberikan untuk menyampaikan bimbingan pada 6 bidang, salah satunya 

adalah bidang bimbingan karier. 

Untuk dapat memahamkan siswa tentang materi informasi yang 

dibutuhkan siswa sebelum memutuskan pilihan kariernya, salah satu cara 



 

 

yang digunakan adalah pemberian layanan informasi karier secara klasikal 

(setting kelas). 

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian layanan informasi yang 

dilaksanakan di dalam kelas, ada satu hal penting yang perlu menjadi catatan 

para guru BK. Hal tersebut adalah cara penyampaian informasi karier. Yang 

terlihat di lapangan, penyampaian informasi karier dilakukan hanya dengan 

memberikan ceramah tentang pekerjaaan A, pekerjaan B, persyaratan yang 

perlu dipersiapkan dan bagaimana cara mencapai pekerjaan tersebut. Metode 

penyampaian lainnya yaitu melalui penyebaran brosur-brosur dari sekolah 

lanjutan atau perguruan tinggi yang ada.  

Melalui cara-cara tersebut, siswa langsung dihadapkan pada materi 

akhir dari sekian tahapan materi yang perlu diketahui oleh siswa. Hal ini tentu 

akan berdampak pada perolehan informasi yang parsial dan tidak utuh untuk 

dapat memilih karier yang sesuai dengan siswa.  

Untuk dapat memahamkan informasi karier yang diberikan melalui 

layanan informasi bidang bimbingan karier, perlu adanya inovasi dan cara 

baru. Tidak hanya sekedar ceramah, nasehat atau brosur yang tersebar tanpa 

pemahaman awal pada siswa. Metode ini terlalu monoton dan lama untuk 

diterapkan di zaman sekarang. Pengemasan materi karier yang menarik akan 

mampu membantu siswa lebih memahami informasi karier yang harus 

mereka mengerti. 

 Salah satu upaya adalah dengan menggunakan media pembelajaran, 

atau dapat kita sebut media Bimbingan dan Konseling. Penggunaan media 

BK, yang jarang dilaksanakan, akan dapat membantu siswa lebih memahami 

informasi yang disampaikan. Dengan metode penyampaian layanan yang 

semenarik mungkin, media BK akan efektif digunakan dalam meningkatkan 

kualitas pemberian layanan informasi bidang bimbingan karier. Dengan 

adanya peningkatan kualitas pemberian layanan informasi akan meningkatkan 

pula pemahaman informasi karier pada siswa. Dan pemahaman materi yang 

baik akan memudahkan siswa merencanakan dan memutusakan pilihan karier 

yang sesuai dengan keadaan dirinya dan tuntutan yang ada dalam masyarakat. 



 

 

Untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan 

peningkatkan kualitas pemberian layanan informasi dan peningkatan 

pemahaman informasi karier siswa ini, peneliti akan menyampaikan 

informasi karier dengan menfokuskan pada pencapaian tugas perkembangan 

“Mencapai Kematangan Dalam Pilihan Karier”.  

Media yang digunakan diberi nama konsep “Mind Map”. Media 

“Mind Map” merupakan media tiga dimensi (realia) yang dibuat mengikuti 

pola pikir yang dikembangkan masing-masing individu dalam membuat 

perencanaan pilihan karir agar efektif dan efisien digunakan dalam pemberian 

layanan informasi karier tentang pemahaman kepribadian diri siswa.  

.  

Metode penyampaian informasi karier dilakukan secara kooperatif 

dan dalam bentuk kelompok. Terlebih dahulu siswa dibagi menjadi 5 

kelompok. Peneliti akan menyampaikan materi melalui slide powerpoint yang 

dikemas semarik mungkin dan masing-masing kelompok akan mendapatkan 

bagan Mind Map yang tergambar dalam kertas kosong. Melalui media ini 

siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam pemberian layanan informasi 

karier. Peneliti tidak hanya memberikan materi secara dominan, tapi peneliti 

juga akan mengajak siswa melakukan tanya jawab antara kelompok satu 

dengan kelompok yang lain. Siswa diberikan tugas yang telah disertakan 

dalam media “Mind Map”. Tugas tersebut adalah menjawab pertanyaan 

dalam tes tertulis, yaitu pertanyaan yang meminta siswa untuk 

mendeskripsikan karakteristik kepribadian Hollland, mendeskripsikan 

lingkungan pekerjaan sesuai dengan masing-masing jenis kepribadian 

Holland, dan mencontohkan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian 

Holland. Dan pada pertemuan berikutnya siswa mengisi inventori untuk 

mengetahui kecenderungan kepribadiannya, dan kemudian membuat 

perencanaan pekerjaan yang akan dipilih sesuai dengan kepribadiannya.   

Berikut ini disajikan bagan kerangka berpikir pemberian layanan 

informasi karier dengan mmenggunakan konsep “Mind Map”. 

 

 



 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir penggunaan konsep “Mind Map” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

media “Mind Map” dalam pemberian layanan informasi karier. Dengan 

keefektifan layanan informasi karier yang diberikan diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman materi layanan informasi karier berkaitan 

dengan layanan penempatan dan penyaluran pada siswa kelas XII di SMK 

Negeri 3 Tuban, sehingga membantu siswa untuk dapat mempersiapkan 

perencanaan karier dan masa depannya sejak dini dengan terlebih dahulu 

mengetahui keadaan diri dan lingkungan kerja yang berlaku di masyarakat.  

Sesuai dengan tujuan tersebut, jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK). 

PTBK dalam pengertian ini diorientasikan pada PTK. Suyanto 

(1997) mendefinisikan PTK sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan /atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas 

secara professional (Muslich, 2005:9).  



 

 

Muhari (dalam Modul PLPG Bimbingan dan Konseling, 2009) 

menyatakan bahwa PTBK dalam pengertian ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan program layanan BK, sehingga menjadi lebih baik.  

 

2. Desain Penelitian 

Sebelum penelitian tindakan kelas ini dilakukan, terlebih dahulu 

peneliti melaksanakan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan 

dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi/data awal terkait 

pelaksanaan pemberian layanan informasi karier yang dilakukan oleh 

guru BK.  

Setelah mendapatkan gambaran di atas, peneliti berdiskusi dengan 

guru BK sejawat untuk merumuskan alternatif penyelesaian masalah, yaitu 

dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menfokuskan 

permasalahan penggunaan media dalam pemberian layanan informasi 

karier di kelas.  

Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, desain penelitian 

tindakan kelas yang digunakan adalah desain PTK Model Kemmis & Mc 

Taggart. Menurut model Kemmis & Mc Taggart, pelaksanaan penelitian 

tindakan mencakup empat langkah. 

a. Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan. 

b. Melaksanakan tindakan dan pengamatan/monitoring. 

c. Merefleksi hasil pengamatan. 

d. Mengubah/revisi perencanaan untuk pengembangan selanjutnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

dalam bentuk siklus. Siklus yang direncanakan sebanyak 2 kali siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Banyaknya siklus 

maupun pertemuan bisa berubah kapan saja menyesuikan dengan keadaan 

dan kebutuhan penelitian.  

Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Setelah satu siklus terjadi, 

akan dilakukan perencanaan ulang pada siklus II berdasarkan hasil analisis 

dan refleksi pada siklus I.  



 

 

Berikut ini gambaran tahap-tahap pelaksanaan penelitian pada 

masing-masing siklus sesuai dengan desain PTK Model Kemmis & Mc 

Taggart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Desian PTK Model Kemmis & Mc Taggart (Susilo, dkk, 2009) 

 

SIKLUS I 

1. Rencana Tindakan  

Berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian pendahuluan, dan 

telah dirumuskan pemecahan masalah, yaitu dengan melakukan PTK 

penggunaan media “Mind Map”. 

RPBK pemberian layanan informasi karier dengan menggunakan 

media “Mind Map” ini meliputi : 

a. Pemilihan bentuk mind mapping dengan tema yang sudah 

ditentukan untuk merangsang  ketertarikan dan memusatkan 

perhatian siswa. 

Rencana Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan 

Rencana Tindakan (Revisi) 

Refleksi 

Observasi 

Observasi 

Pelaksanaan Tindakan 

Refleksi 



 

 

b. Pemilihan tugas yang diletakkan di dalam mind map yang dapat 

merangsang kreativitas siswa dalam berpartisipasi aktif  mengikuti 

pemberian layanan informasi karier. 

c. Pemilihan bentuk tugas yang akan diberikan kepada siswa dengan 

tujuan agar siswa dapat lebih memahami informasi karier yang 

disampaikan melalui media “Mind Map” 

Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam tahapan 

perencanaan setelah membuat RPBK ini adalah sebagai berikut : 

1) Membuat media “Mind Map” dengan menyesuaikan bentuk realia, 

pewarnaan, tampilan, dan bentuk penugasan yang ada di dalam 

media “Mind Map” 

2) Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi 

pemberian layanan informasi karier di kelas, yang meliputi 

bagaimana  aktivitas guru dan aktivitas siswa selama  pemberian 

layanan inforasi karier dengan menggunakan media “Mind Map” 

berlangsung. 

3) Membuat lembar respon siswa untuk mengetahui bagaimana 

respon yang diberikan oleh siswa terhadap pemberian layanan 

informasi karier dengan menggunakan media “Mind Map”  

4) Membuat alat bantu mengajar yang diperlukan dalam rangka 

optimalisasi pemahaman informasi karier siswa. Alat bantu belajar 

ini bisa berupa slide presentasi, gambar, papan bimbingan dan 

bentuk lain yang disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan. 

5) Mendesain alat evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa terhadap informasi karier yang diberikan. Bentuk evaluasi 

yang digunakan adalah tes.  

 

2. Pelaksanaan Tindakan  

Dalam tahap pelaksanaan tindakan, yaitu penggunaan media 

“Mind Map” dalam pemberian layanan informasi karier, dilakukan 

dalam 4 kali pertemuan. Rancangan pelaksanaan tindakan pada siklus I 

dapat dilihat pada tabel 3.1.  



 

 

Tabel 3. 1 Rancangan Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan 

ke- 

Kegiatan Pelaksanaan 

Tindakan 

Target Sasaran Hasil yang diharapkan 

1 Pemberian materi tentang 

kepribadian menurut Teori 

Kepribadian Holland 

1. Siswa dapat mengetahui jenis dan ciri 

kepribadian menurut Teori 

Kepribadian Holland 

2. Siswa mengetahui karakteristik 

lingkungan pekerjaan yang sesuai 

dengan jenis kepribadian Holland 

3. Siswa mengetahui macam-macam 

pekerjaan yang sesuai dengan jenis 

kepribadian Holland 

Siswa Kelas 

XII RPL  

Siswa mendapatkan pemahaman 

tentang 6 jenis kepribadian, 

karakteristik lingkungan 

pekerjaan dan macam bidang 

pekerjaan yang sesuai dengan 

jenis kepribadian Holland 

2 Pemberian tes kepribadian 

dalam bentuk Checklist 

ciri sifat kepribadian 

Holland 

1. Siswa memiliki gambaran kepribadian 

yang cenderung ada pada dirinya 

menurut teori kepribadian Holland 

2. Siswa mengetahui sifat yang dimiliki 

sesuai dengan kecenderungan 

kepribadian  Holland 

 Siswa mengetahui jenis 

kepribadiannya serta sifat yang 

dimiliki sehingga kedepan siswa 

dapat merencanakan pekerjaan 

yang cocok dan diinginkannya.  

3 Pelaksanaan evaluasi 

pemberian layanan 

informasi karier dalam 

bentuk tes tertulis (essai) 

Siswa telah memahami materi pemberian 

layanan informasi karier yang 

disampaikan dan dapat diaplikasikan 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dalam tes tertulis.  

 Hasil tes tertulis siswa dapat 

memberikan gambaran seberapa 

efektif media “Mind Map” dapat 

digunakan dalam pemberian 

layanan informasi karier dan 

dalam meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang 

disampaikan.  
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Secara rinci kegiatan pada masing-masing pertemuan adalah 

sebagai berikut : 

1) Pertemuan pertama 

Pada pertemuan pertama, siswa dibagi menjadi 5 kelompok 

secara acak. Setelah kelompok terbentuk, siswa diberikan bahan materi 

dalam bentuk slide presentasi. Sebelum menuju pada materi utama 

(Teori Kepribadian Holland), terlebih dahulu siswa diberikan pengantar 

perlunya pemahaman diri dalam mempersiapkan perencanaan karier. 

Masing-masing kelompok mendapatkan peta konsep “Mind Map” yang 

dibagi untuk dipahami dan digambarkan sesuai dengan keadaan pribadi 

yang mengacu pada teori kepribadian Hollad : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Konsep Kepribadian Holland 

 

Materi yang akan disampaikan pada pertemuan pertama yaitu 

tentang : 

a. Jenis dan ciri kepribadian menurut Teori Kepribadian Holland 

b. Karakteristik lingkungan pekerjaan berdasarkan jenis kepribadian 

Holland 

Media “Mind Map” akan membantu siswa memahami dan 

mempelajari jenis, ciri dan karakteristik lingkungan pekerjaan sesuai 

dengan jenis kepribadian Holland.  

Selama pemberian materi berlangsung, peneliti hanya sebagai 

fasilitator. Meskipun materi pada slide presentasi telah dipersiapkan, 

 Tipe 

Realistik 

Tipe 

Investigati

Tipe Artistik 
Tipe Sosial 

Tipe 
Konvensional 

Tipe 

Enterprising 



 

 

 

namun peneliti akan merangsang siswa untuk menjadi aktif dan 

partisipatif selama pemberian layanan informasi berlangsung. Sesekali 

peneliti akan melontarkan pertanyaan pada kelompok dan menawarkan 

kelompok lainnya untuk menjawab pertanyaan. Dengan metode seperti 

ini, peneliti tidak mendominasi proses belajar mengajar dan lebih 

memfokuskan pada aktivitas siswa.  

2) Pertemuan kedua 

Pada pertemuan kedua, siswa tetap dikondisikan dalam bentuk 

kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan hasil dari konsep 

“Mind Map” yang berisi tes kepribadian menurut Teori Kepribadian 

Holland. Maisng-masing anggota kelompok akan mendapatkan satu 

amplop berisi lembar tes kepribadian sekaligus lembar jawaban. 

Dengan memberikan tes ini, siswa akan memiliki gambaran kepribadian 

apa yang dimiliki. Dan dari kepribadian tersebut, siswa dibimbing 

untuk dapat merencanakan jenis pekerjaan yang ingin di raih.  

3) Pertemuan ketiga 

Pada pertemuan ketiga, siswa akan diberikan tes essai, sebagai 

bentuk evaluasi pemberian layanan informasi karier yang telah 

diberikan selama 2 kali pertemuan di awal. Dari hasil tes essai ini akan 

diketahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi informasi karier 

yang diberikan dengan menggunakan media “Mind Map”.  

 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Pada tahapan ini, data-data tentang pelaksanaan tindakan dari 

rencana yang sudah dibuat serta dampaknya terhadap proses dan hasil 

pemberian layanan informasi karier dikumpulkan dengan alat bantu 

instrumen pengamatan yang telah dikembangkan.  

Observasi dilakukan dengan bantuan dari guru BK (sebagai rekan 

sejawat). Guru BK sejawat mengamati aktivitas peneliti, sedangkan rekan 

sejawat mengamati aktivitas siswa selama kegiatan tindakan diberikan. 

 



 

 

 

4. Refleksi  

Refleksi merupakan tahapan untuk memproses data/masukan 

yang diperoleh pada saat melakukan pengamatan (observasi). Data yang 

diperoleh kemudian diinterpretasi, dicari eksplanasinya, dan dianalisis.  

Dalam tahap refleksi ini, segala pengalaman, pengetahuan, dan 

teori pembelajaran yang dikuasai dan relevan dengan penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan menjadi pertimbangan sekaligus pembanding 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang mantap dan sahih. Dari hasil 

refleksi akan dapat dibuat perencanaan ulang terhadap kekurangan dan 

kelemahan yang terjadi selama tindakan diberikan.  

 

SIKLUS II 

1. Rencana Tindakan 

Perencanaan tindakan II akan dibuat berdasarkan hasil interpretasi 

dari tahapan refleksi siklus I. Perencanana ulang ini bermaksud mengubah 

dan memperbaiki tindakan yang kurang sempurna, dan kelemahan-

kelemahan yang berlangsung pada siklus I. Perubahan tersebut dapat 

diterapkan pada metode penyampaian materi, isi/materi pemberian layanan 

informasi, pengkondisian kelas, atau perilaku peneliti yang kurang 

mendukung keberhasilan tindakan.   

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 

ulang yang telah dibuat. Dengan memperhatikan banyak faktor yang 

mempengaruhi, hambatan dan kendala pada saat pemberian tindakan I, 

peneliti akan berusaha memperbaiki kesalahan pada siklus I dan 

meningkatkan ketelitian dan kualitas penyampaian materi. 

 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Observasi dilakukan dengan bantuan dari guru BK (sebagai 

rekan sejawat). Guru BK sejawat mengamati aktivitas peneliti, dan 

mengamati aktivitas siswa selama kegiatan tindakan diberikan. Kegiatan 



 

 

 

observasi akan lebih ditingkatkan untuk mengetahui lebih detail 

pelaksanaan pemberian tindakan, hambatan, kekurangan dan kesalahan. Ini 

dilakukan untuk lebih meningkatkan kejelian dalam proses analisis dan 

refleksi. 

4. Refleksi 

Data-data yang telah diperoleh pada proses pemberian tindakan II 

dan analisis, akan direfleksikan lebih jeli dan teliti. Jika hasil reefleksi II 

masih menunjukkan ketidakberhasilan pemberian tindakan, maka 

penelitian tindakan kelas ini akan dilanjutkan pada siklus III. Namun jika 

dirasa telah berhasil, maka siklus dapat dihentikan.  

B. LOKASI DAN SUBYEK PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Tuban dengan memilih kelas 

sebagai latar penelitian 

2. Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan subyek penelitian adalah siswa kelas 

XII RPL  Semester I Tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 68 siswa.  

 

C. DATA DAN SUMBER DATA 

1. Data 

Data merupakan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data berupa pemahaman siswa tentang materi karier yang harus 

dikuasai sesuai dengan tahapan tugas perkembangannya. 

b. Data berupa informasi aktivitas guru dan siswa dalam proses 

pemberian layanan informasi karier dengan menggunakan media 

“Mind Map”. 

c. Data berupa informasi respon siswa terhadap penggunaan media 

“Mind Map”  dalam pemberian layanan informasi karier  

 

2. Sumber Data 



 

 

 

Sumber data untuk memperoleh data penelitian ini adalah peneliti, 

pengamat dan siswa. 

 

D. INSTRUMEN PENELITIAN 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan oleh peneliti berupa : 

1. Rencana Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (RPBK) 

Rencana Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (RPBK) dibuat 

sebagai pedoman pelaksanaan pemberian layanan informasi karier. RPBK 

dibuat setiap kali pertemuan akan dilaksanakan. RPBK yang dibuat 

mengambil tugas perkembangan karier yaitu Mencapai Kematangan Dalam 

Pilihan Karier.  

Fokus standar kompetensinya adalah pada pemahaman diri siswa, 

yaitu mengenal dan memahami ciri kepribadian diri serta arah kecenderungan 

karier yang sesuai dengan kepribadian siswa. 

2. Checklist Penilaian Kecenderungan Kepribadian Holland 

Checklist penilaian kecenderungan kepribadian siswa menurut teori 

kepribadian Holland ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi 

mengenai kecenderungan kepribadian siswa. Selain berfungsi bagi data 

peneliti, dengan pengisian checklist ini siswa akan mengetahui 

kepribadiannya sehingga dapat memperkirakan perencanaan pekerjaan yang 

ingin dipilih kelak.  

 

 

3. Tes tertulis 

Tes tertulis yang diberikan adalah berupa tes esai yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pemberian layanan informasi karier. 

Tes diberikan pada setiap siklus yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data tingkat efektivitas tindakan yang diberikan dengan 

mengukur hasil belajar yang dibandingkan dengan taraf penguasaan 

kemampuan, yaitu pemahaman materi layanan informasi karier. 

 



 

 

 

4. Lembar Observasi  

Lembar observasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu lembar observasi 

aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan 

oleh rekan sejawat. Aktivitas guru dan aktifitas siswa diamati oleh guru BK 

sejawat. Lembar observasi berisi pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemberian layanan informasi 

karier dengan menggunakan media “Mind Map”.  

5. Lembar Respon Siswa 

Lembar respon siswa ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang pengetahuan, siap, dan pendapat siswa mengenai pemberian layanan 

informasi karier dengan menggunakan media “Mind Map”, sehingga dapat 

diketahui sejauh mana pengaruh media “Mind Map” dalam pemberian 

layanan informasi karier.  

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain adalah : 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan 

alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap kegiatan peneliti 

dan kegiatan siswa selama dilaksanakan pemberian layanan informasi karier. 

Sebagai alat pemantau kegiatan peneliti, observasi digunakan untuk mencatat 

setiap tindakan peneliti selama memberikan layanan informasi karier dengan 

menggunakan media “Mind Map”. Sedangkan observasi terhadap siswa 

difokuskan pada pengaruh tindakan yang dilakukan peneliti, yaitu respon 

siswa terhadap tindakan pemberian layanan informasi karier dengan 

menggunakan media “Mind Map”. Observasi dilakukan oleh rekan sejawat.  

 

2. Wawancara 



 

 

 

Menurut Denzin dalam Goetz dan LeCompte, 1987 (dalam 

Wiriaatmadja, 2008) wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan 

informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu. 

Kunandar (2008 : 157) menyatakan bahwa wawancara merupakan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang 

dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang 

dipandang perlu dan memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian 

tindakan kelas. Lebih lanjut, Kunandar menambahkan bahwa wawancara 

digunakan untuk mengungkap data yang berkaitan dengan sikap, pendapat, 

atau wawasan. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada siswa, guru BK 

sejawat mengenai pelaksanaan tindakan pemberian layanan informasi karier 

dengan menggunakan media “Mind Map”. 

3. Tes 

Tes adalah instrumen pengumpulan data untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaan materi 

pembelajaran.  

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk 

tes esai. Tes esai adalah bentuk tes dengan cara siswa diminta untuk 

menjawab pertanyaan secara terbuka, yaitu menjelaskan atau menguraikan 

melalui kalimat yang disusunya sendiri. 

 

F. ANALISIS DATA 

Untuk mendapatkan data yang layak dan sesuai harapan, dalam 

penelitian ini digunakan analisis deskriptif dari data-data kuatitatif maupun 

data-data kualitatif yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan 

data. Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisis pada : 

1. Hasil Tes belajar siswa  

Hasil belajar siswa diperoleh dari penilaian tes essai berdasarkan 

pada indikator penilaian mengenal dan memahami jenis dan ciri kepribadian 

dan arah kecenderungan karier berdasarkan kepribadian siswa  



 

 

 

Nilai yang telah diperoleh dari masing-masing siswa dilakukan 

dengan perhitungan rata-rata yang disebut mean. 

Adapun rumus untuk menentukan kualitas tingkat pemahaman 

materi layanan informasi karier rata-rata kelas ialah sebagai berikut :  

𝑀 = ∑
𝑓𝑥

𝑁
 

 

Keterangan : 

M    = Mean (skor rat-rata kelas) 

∑ fx = Jumlah nilai siswa 

N     = Jumlah siswa 

Hasil penghitungan nilai rata-rata kelas kemudian diolah lagi untuk 

mendapatkan nilai prosentasi kemampuan siswa dalam memahami materi 

layanan informasi karier. Rumusan yang digunakan adalah : 

 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 

𝑆𝑘ࢳ𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (100)
× 100% 

 

 

Hasil penghitungan prosentase kemudian dibandingkan dengan taraf 

penguasaan kemampuan siswa. Berikut kriteria kebarhasilan siswa dalam 

memahami materi layanan informasi karier : 

Skor/Rata-rata 

Kelas 

Tingkat 

Kemampuan 
Kategori 

Kriteria 

keberhasilan 

80-100 Baik Sekali Mampu Berhasil 

66-79 Baik Mampu Berhasil 

56-65 Cukup Mampu Tidak Berhasil 

40-55 Kurang Tidak Mampu Tidak Berhasil 

0-39 Kurang Sekali Tidak Mampu Tidak Berhasil 

 

 

2. Lembar Observasi 

Dari lembar observasi akan diperoleh data untuk mendeskripsikan 

gambaran tentang proses pemberian layanan informasi karier dengan 

menggunakan media “Mind Map”. Lembar ini adalah lembar pengamatan 



 

 

 

yang diisi oleh guru pamong dan rekan sejawat dengan memberikan tanda 

centang (√) pada item pernyataan yang tersedia pada masing-masing lembar 

observasi. Setelah diisi, lembar observasi akan dinilai sesuai dengan kriteria 

penilaian sebagai berikut : 

Kriteria penilaian lembar observasi aktivitas guru dan siswa : 

1 : kurang baik  

2 : cukup baik             

3 : baik   

4  : sangat baik 

Setelah dikelompokkan, maka akan melalui proses perhitungan 

dengan menggunakan rumus : 

𝑃 =
𝑓

𝑁㜲
× 100%  (Sudijono, 2006:43) 

Keterangan :  

P =  Presentasi yang dicari 

F = Frekuensi yang dicari persentasinya 

N = Jumlah number of case (jumlah frekuensi atau banyak individu) 

Setelah melalui proses perhitungan ini, maka data akan 

dideskripsikan. 

 

3.  Hasil respon siswa 

Hasil angket atau respon siswa dianalisis dengan menggunakan table 

dibawah ini : 

Tabel 3.3 Lembar Analisis Respon Siswa 

No

. 

Pernyataan Frekuensi Jawaban Presentase jawaban 

SS S R TS STS SS S R TS STS 

1 ………           

….       ..%     

12            

 



 

 

 

Dari angket siswa, akan dijumlahkan dalam frekuensi jawaban, 

berapa siswa yang sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Kemudian data frekunsi jawanan yang sudah terkumpul dalam daftar 

table akan dianalisis secara statistik, sehingga diperoleh data yang maksismal 

dengan analisis presentasi per butir, dengan menggunakan rumus : 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
× 100%  

(Sudijono, 2006:43) 

Keterangan :  

P =  Presentasi yang dicari 

F = Frekuensi yang dicari persentasinya 

N = Jumlah number of case (jumlah frekuensi atau banyak individu) 

Setelah melalui proses perhitungan ini, maka data akan 

dideskripsikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu 

mendeskripsikan efektivitas media “Mind Map” dalam pemberian layanan 

informasi karier pada siswa kelas XII RPL Tahun Ajaran 2016/2017, yang 

meliputi : (1) data proses pemberian layanan informasi karier dengan 

menggunakan media “Mind Map”; (2) data hasil pengamatan aktivitas guru dan 

siswa selama pemberian layanan informasi karier berlangsung; (3) hasil checklist 

kepribadian siswa; (4) hasil belajar siswa setelah mengikuti pemberian layanan 

informasi karier; (5) data hasil respon siswa terhadap penggunaan media “Mind 

Map” dalam pemberian layanan informasi karier. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus dengan 6 kali pertemuan. 

Pelaksanaan masing-masing siklus yaitu 4 kali pertemuan pada siklus I dan 2 kali 

pertemuan pada siklus II. Jam kelas Bimbingan dan Konseling di kelas XII RPL 

di  SMK Negeri 3 Tuban dijadwalkan pada hari Kamis  jam ke-6, yaitu pada 

pukul 10.40-11.25 WIB. Namun realisasinya menyesuaikan dengan kondisi di 

lapangan. 

A. Siklus I 

Kegiatan siklus I dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan. 

Pertemuan pertama berlangsung selama 1 jam, pada tanggal 22 Juli 2016, 

dimulai pukul 10.40-11,25 WIB. Pertemuan kedua pada tanggal 23 Juli 2016, 

dimulai pada pukul 08.20-09.05 WIB. Pertemuan ketiga pada tanggal 21 

September 2016, berlangsung selama 2 jam pada pukul 08.20-09.05 WIB, 

kemudian istirahat dan dimulai lagi pukul 09.30-10. Dan pertemuan keempat 

pada tanggal 23 September 2016, dimulai pukul 10.40-11.25 WIB.  

4.1.1 Rencana Tindakan 

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kurangnya 

pemanfaatan media Bimbingan dan Konseling dalam pemberian layanan 

Bimbingan dan Konseling, salah satunya adalah dalam layanan informasi 

karier. Kegiatan yang dilakukan pada siklus 1 tahap rencana tindakan antara 

lain : (a) mempersiapkan rencana pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 



 

 

 

(RPBK); (b) menyiapkan perangkat pemberian layanan informasi karier, yaitu 

: media “Mind Map”, modul, slide powerpoint, lembar checklist kepribadian, 

tes tulis; dan (d) menyiapkan instrument penelitian, yaitu lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa, serta pedoman wawancara. 

Media “Mind Map” yang digunakan dalam pemberian layanan 

informasi karier ini berisi rangkaian perintah di masing-masing potongan 

pizza yang harus dilakukan siswa dalam kelompok bimbingan. Dengan 

melakukan bimbingan karier bentuk kelompok dan menggunakan media 

“Mind Map” akan membantu siswa memahami materi karier tentang 

kepribadian. Selain itu siswa akan terkondisikan untuk berlatih bekerjasama 

dengan kelompok, menaati peraturan, berpikir kreatif, berpartisipasi aktif dan 

berinteraksi lebih baik dengan teman sebaya.  

Pengamatan untuk mengetahui aktivias guru dan aktifitas siswa 

dilakukan oleh guru BK sejawat. Untuk tes belajar, guru akan memberikan 

tes tertulis yang berisi 3 pertanyaan tentang materi layanan informasi karier 

dan dijawab secara deskriptif oleh siswa.  

4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pemberian layanan informasi karier pada siklus I dilakukan 

sebanyak 4 pertemuan. Pada pertemuan pertama tahap pelaksanaan tindakan 

siklus I ini, kegiatan diawali dengan penyampaian tema pemberian layanan 

informasi karier  kepada siswa, yaitu Mengenal dan Memahami Ciri dan Sifat 

Kepribadian Diri serta Merencanakan Arah Karier Sejak Dini Sesuai dengan 

Kepribadian Siswa. Dengan pemahaman awal ini, secara tidak langsung 

siswa akan bersiap menerima informasi karier, khususnya untuk mengenali 

kepribadian dirinya. 

Pemberian layanan informasi karier dilakukan dalam bentuk 

kelompok bimbingan. Pembentukan kelompok bimbingan dilakukan pada 

pertemuan pertama. Selain untuk menjalin hubungan baik dengan siswa 

terlebih dahulu, kelompok bimbingan ini akan mempermudah proses 

pemberian layanan informasi karier. 

Pembentukan kelompok dilakukan dengan permainan. Permainan 

yang digunakan sederhana namun dapat membuat siswa bergerak dan 



 

 

 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Permainannya adalah guru memiliki 5 

benda berwarna yang akan diberikan kepada siswa, yaitu dengan warna 

Hijau, Coklat, Biru, Jingga dan Merah Muda. Dari masing-masing warna 

harus diberikan maksimal kepada 8 siswa. Oleh karena itu, guru melakukan 

seleksi dengan permainan yang diberi nama Merah-Putih. Peraturannya 

adalah :  

a. apabila guru mengucapkan kata Merah, maka siswa wajib bertepuk tangan 

sebanyak 2 kali,  

b. apabila guru mengucapkan kata Putih, maka siswa wajib bertepuk tangan 

sebanyak 1 kali, 

c. dan apabila guru tidak mengucapkan kata Merah dan Putih, maka siswa 

dilarang bertepuk tangan. 

d. Siswa yang melakukan kesalahan mendapat hadiah boleh memilih 1 warna 

dari 5 warna yang telah dutulis di papan. 

Pada saat kegiatan ini berlangsung, siswa terlihat antusias dan 

menikmati kegiatan. Ketika pilihan warna tertentu telah terisi oleh 8 siswa, 

siswa yang lain dengan ikhlas memilih warna yang masih belum terisi penuh, 

meski ia tidak mendapat warna kesukaannya. Setelah semua siswa mendapat 

satu warna, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok dan mendata 

anggota kelompok bimbingan. Selain itu, siswa juga diminta untuk memberi 

nama kelompok. Siswa semakin antusias ketika perwakilan kelompok 

bimbingan menyebutkan nama kelompok dan alasan mengapa menggunakan 

nama tersebut. Suasana kelas agak riuh, namun tetap dapat dikendalikan. 

Pertemuan pertama hanya cukup digunakan untuk membentuk kelompok 

bimbingan dan membagikan modul bimbingan karier. Tabel 4.1 berikut berisi 

nama kelompok beserta anggota kelompok bimbingan yang telah terbentuk.  

Penyampaian materi bimbingan karier diberikan pada pertemuan 

kedua dan ketiga. Pertemuan kedua berlangsung selama 1 jam pertemuan. 

Guru mengkondisikan siswa untuk duduk memutar membentuk lingkaran 

bersama anggota kelompok bimbingannya. Kegiatan ini cukup menyita waktu 

karena ada beberapa siswa yang tidak mau berpindah tempat.  



 

 

 

Materi pemberian layanan informasi karier diawali dengan materi 

tentang tahapan dalam perencanan dan pemilihan karier. Melalui slide 

powerpoint, siswa menyimak materi yang disampaikan.  

Setelah materi dasar disampaikan, guru memancing perhatian siswa 

dengan membagikan satu buah Mind Map kepada tiap-tiap kelompok 

bimbingan. Siswa langsung beraksi dengan berceloteh dan berbicara satu 

sama lain. Untuk menertibkan, guru mengalihkan perhatian siswa dengan 

membacakan aturan permain dengan media yang bernama Mind Map ini.  

Penggunaan media Mind Map dalam pemberian layanan informasi 

dilakukan dengan rentetan perintah untuk memahami materi inti, yaitu 

mengenali kepribadian berdasarkan teori kepribadian Holland. Mind Map ini 

dirancang sedemikian rupa agar mudah digunakan.  

Perintah pertama yaitu menjelaskan aturan pembuatan mind mapping 

yang telah dipilih siswa, yang berisi perintah untuk mempelajari materi 

layanan informasi karier yang ada pada Modul Bimbingan Karier. Pada saat 

melaksanakan perintah ini, siswa terlihat kurang antusias. Hanya beberapa 

siswa yang melakukan perintah dengan benar, sedangkan yang lainnya 

berbicara sendiri dan tidak membuka modul sama sekali.  

Perintah kedua , meminta siswa menggambarkan pikirannya 

kedalam bagan Mind Map dengan tugas membuat pertanyaan seputar materi 

kepribadian yang ada dalam modul sebanyak 3 pertanyaan. Pada kegiatan ini 

siswa mengalami kesulitan, karena siswa belum memahami tentang materi 

bimbingan karier yang terdapat dalam modul, sehingga guru bertindak 

sebagai fasilitator untuk sedikit memberikan penjelasan tentang materi 

kepribadian dari kelompok bimbingan satu ke kelompok bimbingan lainnya.  

Setelah review dilakukan, proses pemberian layanan informasi karier 

dilanjutkan dengan menggunakan media Mind Map yaitu melanjutkan 

rentetan perintah yang tertunda kemarin. Pada perintah ke-3, yaitu siswa 

mengumpulkan pertanyaan yang telah dibuat bersama kelompok. Dari lima 

kelompok bimbingan, hanya 2 kelompok yang mengumpulkan daftar 

pertanyaan. Akhirnya kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan perintah ke-

3. Guru memilihkan satu pertanyaan dari daftar pertanyaan yang telah 



 

 

 

dikumpulkan. Pertanyaan tersebut adalah “Apakah kepribadian seseorang 

bisa dirubah?”. Tugas siswa adalah menjawab pertanyaan tersebut dengan 

melakukan diskusi bersama teman satu kelompok dan menunjuk satu teman 

sebagai perwakilan kelompok untuk menulis dan mempresentasikan 

jawabannya ke depan kelas. Dalam waktu 10 menit, sudah ada perwakilan 

yang maju kedepan dan menuliskan jawaban kelompoknya.  

Siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Selain karena ada 

perwakilan temannya yang maju kedepan, juga karena guru menjanjikan 

reward pada kelompok yang jawabannya benar. Setelah semua perwakilan 

kelompok menuliskan jawabannya di papan tulis, giliran siswa untuk 

mempresentasikan jawabannya tersebut. Keadaan semakin menarik karena 

siswa saling mengomentari jawaban dari masing-masing kelompok. Hingga 

akhirnya ada tiga nama kelompok yang jawabannya mendekati benar. 

Jawaban yang benar adalah, bisa dirubah tapi dengan catatan tidak bisa 

dihilangkan, hanya bisa diminimalisir atau dimodifikasi, serta membutuhkan 

waktu yang lama. Dari jawaban yang ada, ada tiga kelompok bimbingan yang 

berhak mendapat reward, yaitu kelompok A, C, dan D.. 

Kegiatan berikutnya adalah, tanya jawab. Siswa  diminta untuk 

menjawab pertanyaan berikut :  

1. Apa yang telah kamu lakukan selama pelaksanaan bimbingan karier ini? 

2. Apa yang kamu peroleh dari bimbingan karier ini? 

3. Bagaimana perasaanmu dengan pemberian layanan informasi yang 

dikemas seperti ini? 

Ketiga pertanyaan ini mengindikasikan keterlibatan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pemberian layanan informasi karier. Jawaban nomor satu 

menunjukkan sejauh mana siswa berpartisipasi dalam kegiatan, jawaban 

nomor 2 menunjukkan sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang 

diberikan, dan jawaban nomor 3 menunjukkan perasaan siswa dalam 

mengikuti layanan informasi karier.  

Kegiatan pada pertemuan keempat diisi dengan melakukan tes tulis, 

yaitu pada tanggal 23 September 2016. Tes tulis ini berisi tiga pertanyaan 

yaitu : (1) Sebelum menentukan pilihan karier yang sesuai dengan diri kita, 



 

 

 

ada tahapan yang perlu kita lakukan. Sebutkan tahapan-tahapan tersebut dan 

jelaskan!, (2) Dari hasil checklist kepribadian, gambarkan ciri dan sifat 

kepribadianmu!, (3) Tuliskan cita-cita yang ingin kamu raih! Amatilah, 

apakah cita-cita yang ingin kamu capai cocok dengan kepribadian yang kamu 

miliki sekarang! Berikan alasannya!. 

Pertanyaan yang ada pada tes tulis ini digunakan untuk mengukur 

tingkat pemahaman materi/informasi karier yang diterima oleh siswa melalui 

pemberian layanan informasi karier dengan menggunakan media “Mind 

Map”. 

4.1.3 Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan selama pemberian layanan informasi 

karier dengan menggunakan media Mind Map sedang berlangsung. Observasi 

dilakukan terhadap dua aktivitas, yaitu aktivitas guru (peneliti) dan aktivitas 

siswa. Observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa dilakukan oleh 

guru BK sejawat, yaitu bapak Nofa Mauluda. 

4.1.3.1 Aktivitas Guru 

Observasi yang dilakukan oleh guru BK sejawat terhadap aktivitas 

guru berupa pengisian lembar observasi aktivitas guru yang terdiri dari 

beberapa kriteria sesuai dengan kegitan yang dilakukan guru di lapangan. 

Observasi dilakukan setiap pertemuan dalam siklus I pemberian layanan 

informasi Karier.  

a) Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan I 

Aktivitas guru pada siklus I pertemuan I dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut ini. 

Tabel 4.1 Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan I 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

1.  

Menyampaikan tujuan 

pemberian layanan informasi 

karier 

   √  

2.  
Menjelaskan materi layanan 

informasi karier 
   √  

3.  

Menjelaskan materi dengan 

menggunakan sarana belajar 

yang ada. 

  √   



 

 

 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

4.  

Memanfaatkan penggunaan 

media “Mind Map” terhadap 

siswa 

   √  

5.  

Memotivasi dan membimbing 

siswa saat mengerjakan 

kegiatan dalam pemberian 

layanan informasi karier 

  √   

6.  

Memberikan umpan balik 

pada siswa yang bertanya dan 

mengklarifikasikan materi 

yang kurang jelas 

   √  

7.  

Menegur siswa yang ramai 

saat proses pemberian 

layanan informasi karier 

berlangsung 

 √    

8.  

Merefleksi pemberian 

layanan informasi karier 

bersama siswa 

  √   

9.  
Memberikan penghargaan 

kepada siswa 
   √  

Jumlah - 1 3 5 9 

Jumlah penilaian - 2 9 20 31 

Jumlah (%) - 5,5% 25% 55,5% 86% 

 

Keterangan : 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, persentase aktivitas guru menunjukkan 

angka 86% dengan penilaian dominan adalah sangat baik yaitu 55,5% dari 

86%. Kegiatan yang tergolong kriteria sangat baik antara lain menyampaikan 

tujuan pemberian layanan informasi karier , menjelaskan materi layanan 

informasi karier , memanfaatkan penggunaan media “Mind Map” terhadap 

siswa, memberikan umpan balik pada siswa yang bertanya dan 

mengklarifikasikan materi yang kurang jelas, dan  memberikan penghargaan 

kepada siswa.  



 

 

 

Total persentase kriteria baik sebesar 25% tersebar pada kegiatan 

menjelaskan materi dengan menggunakan sarana belajar yang ada , 

memotivasi dan membimbing siswa saat mengerjakan kegiatan dalam 

pemberian layanan informasi karier , dan merefleksi pemberian  layanan 

informasi karier bersama siswa .  

Namun demikian, masih terdapat aktivitas guru yang bernilai cukup 

baik, yaitu  pada aspek menegur siswa yang ramai saat proses pemberian 

layanan informasi karier berlangsung. Kegiatan yang masih belum baik 

dilaksanakan oleh guru ini menyebabkan guru kurang mampu menguasai 

kelas, sehingga siswa masih gaduh dan kurang memperhatikan pemberian 

layanan infrmasi karier.   

b) Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan II 

Aktivitas guru pada siklus I pertemuan I dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut ini. 

Tabel. 4.2 Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan II 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

1. 

Menyampaikan tujuan 

pemberian layanan 

informasi karier 

   √  

2 
Menjelaskan materi layanan 

informasi karier 
   √  

3 

Menjelaskan materi dengan 

menggunakan sarana belajar 

yang ada. 

   √  

4 

Memanfaatkan penggunaan 

media “Mind Map” 

terhadap siswa 

   √  

5 

Memotivasi dan 

membimbing siswa saat 

mengerjakan kegiatan dalam 

pemberian layanan 

informasi karier 

  √   

6 

Memberikan umpan balik 

pada siswa yang bertanya 

dan mengklarifikasikan 

materi yang kurang jelas 

   √  

7 

Menegur siswa yang ramai 

saat proses pemberian 

layanan informasi karier 

  √   



 

 

 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

berlangsung 

8 

Merefleksi pemberian 

layanan informasi karier 

bersama siswa 

   √  

9 
Memberikan penghargaan 

kepada siswa 
   √  

Jumlah - - 2 7 9 

Jumlah penilaian - - 6 28 34 

Jumlah (%) - - 16,7% 77,7% 94,4% 

 

Keterangan : 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat terjdi peningkatan aktivitas guru 

dibeberapa aspek. Dengan besar persentase 94,4%, guru telah melakukan 

tujuh  aspek dengan persentase 77,7% dalam pemberian  layanan informasi 

karier dengan sangat baik, yaitu menyampaikan tujuan pemberian layanan 

informasi karier, menjelaskan materi layanan informasi karier, menjelaskan 

materi dengan menggunakan sarana belajar yang ada, memanfaatkan 

penggunaan media “Mind Map” terhadap siswa, memberikan umpan balik 

pada siswwa yang bertanya dan mengklarifikasikan materi yang kurang jelas, 

merefleksi pemberian layanan informasi karier bersama siswa dan 

memberikan penghargaan kepada siswa.   

Aspek yang mendapat nilai cukup baik pada siklus I pertemuan I 

mengalami peningkatan menjadi baik, yaitu menegur siswa yang ramai saat 

proses pemberian layanan informasi karier berlangsung. Sedangkan pada 

aspek memotivasi dan membimbing siswa saat mengerjakan kegiatan dalam 

pemberian layanan informasi karier, guru masih belum mampu meningkatkan 

kriteria. Namun, guru masih merasa bahwa pemberian layanan informasi 

karier belum maksimal, karena masih terdapat kesulitan yang dialami, 

khususnya dalam pengelolaan kelas. Untuk selanjutnya masih diperlukan 



 

 

 

perbaikan terhadap kemampuan guru dalam mengelola kelas dan 

mengkondisikan siswa untuk dapat mengikuti pemberian layanan informasi 

karier dengan lebih maksimal dan berhasil. 

 

 

c) Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan III 

Aktivitas guru pada siklus I pertemuan III dapat dilihat pada tabel 

4.3 

Tabel. 4.3 Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan III 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 

Menyampaikan tujuan 

pemberian layanan informasi 

karier 

   √  

2 
Menjelaskan materi layanan 

informasi karier 
   √  

3 

Menjelaskan materi dengan 

menggunakan sarana belajar 

yang ada. 

   √  

4 

Memanfaatkan penggunaan 

media “Mind Map” terhadap 

siswa 

   √  

5 

Memotivasi dan membimbing 

siswa saat mengerjakan 

kegiatan dalam pemberian 

layanan informasi karier 

   √  

6 

Memberikan umpan balik 

pada siswa yang bertanya dan 

mengklarifikasikan materi 

yang kurang jelas 

   √  

7 

Menegur siswa yang ramai 

saat proses pemberian 

layanan informasi karier 

berlangsung 

   √  

8 

Merefleksi pemberian 

layanan informasi karier 

bersama siswa 

   √  

9 
Memberikan penghargaan 

kepada siswa 
   √  

Jumlah - - - 9 9 

Jumlah - - - 36 36 

Jumlah (%) - - - 100% 100% 

Keterangan : 



 

 

 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Peningkatan aktivitas guru dalam pemberian layanan informasi 

karier siklus I ditunjukkan pada pertemuan III. Persentase kegiatan 

menunjukkan angka 100%, yang berarti bahwa kesembilan aspek telah 

dilakukan sangat baik oleh guru. Hal ini membuat proses pemberian layanan 

informasi karier berjalan dengan baik dan maksimal. Guru telah mampu 

mengelola kelas dan mengkondisikan siswa agar mengikuti kegiatan dengan 

lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Siswa yang ramai sendiri 

telah dapat diminimalkan dengan memberikan perhatian dengan berbagai 

cara, namun tidak mengurangi esensi seorang konselor. Siswa juga dilibatkan 

aktif dalam proses pemberian layanan informasi karier dengan cara melempar 

pertanyaan dan menanggapi dengan positif perilaku siswa. Akan tetapi  hal 

ini tidak membuat guru menjadi puas karena tujuan pemberian layanan 

informasi karier, yaitu tingkat pemahaman informasi karier oleh siswa, masih 

belum diketahui.  

d) Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan IV 

Aktivitas guru pada pertemuan IV siklus I ditunjukkan pada tabel 4.4 

berikut ini.  

Tabel. 4.4 Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan III 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 

Menyampaikan tujuan 

pemberian layanan informasi 

karier 

   √  

2 
Menjelaskan materi layanan 

informasi karier 
   √  

3 

Menjelaskan materi dengan 

menggunakan sarana belajar 

yang ada. 

   √  

4 

Memanfaatkan penggunaan 

media “Mind Map” terhadap 

siswa 

   √  

5 Memotivasi dan membimbing    √  



 

 

 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

siswa saat mengerjakan 

kegiatan dalam pemberian 

layanan informasi karier 

6 

Memberikan umpan balik 

pada siswa yang bertanya dan 

mengklarifikasikan materi 

yang kurang jelas 

   √  

7 

Menegur siswa yang ramai 

saat proses pemberian 

layanan informasi karier 

berlangsung 

   √  

8 

Merefleksi pemberian 

layanan informasi karier 

bersama siswa 

   √  

9 
Memberikan penghargaan 

kepada siswa 
   √  

Jumlah - - - 9 9 

Jumlah - - - 36 36 

Jumlah (%) - - - 100% 100% 

Keterangan : 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Aktivitas guru pada pertemuan terakhir siklus I semakin mengalami 

peningkatan. Guru telah bisa mengelola kelas dan mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti pemberian layanan informasi dengan baik. Hal ini 

ditunjukkan oleh lembar aktivitas guru pada siklus I pertemuan IV ini dinilai 

100% oleh guru BK sejawat. Tiap aspek kegiatan guru dinilai sangat baik. 

Guru telah berani menegur siswa yang kurang memperhatikan pemberian 

layanan informasi karier dengan memberi  perhatian khusus pada siswa 

tertentu. Guru juga telah berusaha dengan baik untuk memperlambat 

penyampaian perintah, penjelasan ataupun informasi lainnya selama 

pertemuan berlangsung. Hal ini membuat siswa dapat lebih paham dan 

mengerti apa yang harus dilakukan pada pertemuan IV, yaitu tes tulis.  

 

 



 

 

 

4.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pemberian 

layanan informasi karier dilakukan oleh rekan sejawat. Rekan sejawat 

memberikan tanda checklist pada lembar observasi aktivitas siswa yang telah 

disediakan. 

 

1. Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus I pertemuan I 

ditunjukkan pada tabel 4. 5. 

Berdasarkan tabel 4.5, persentase aktivitas yang ditunjukkan siswa 

mencapai 62,5%. Aspek yang diamati dengan kriteria sangat jarang muncul 

pada siswa sebesar 7,5% dengan kegiatan yaitu bertanya kepada guru tentang 

materi pembelajaran, menjawab pertanyaan teman, dan menjawab pertanyaan 

guru. Sedangkan kegiatan siswa bertanya kepada teman tentang materi 

pembelajaran dan membangun sendiri pengetahuan yang dimiliki dinilai 

masih jarang dengan persentase 10%.  

Aktif dalam kegiatan pembelajaran dan menjawab pertanyaan guru 

menunjukkan kriteria yang sering dilakukan oleh siswa pada pertemuan 

pertama ini, sebesar 15% dari total 62,5%. Tiga kegiatan siswa yang sangat 

sering muncul dengan presentase 30% ada pada aktivitas bertanya kepada 

teman tentang materi pembelajaran, menghargai teman yang sedang 

berpendapat dan menyelesaikan tugas yang sedang diberikan. 

Dengan persentasi 62,5%, guru masih perlu meningkatkan 

aktivitasnya dalam pemberian layanan informasi karier agar siswa lebih 

berperan aktif dalam layanan ini.  

Tabel. 4. 5 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

No

. 
Aspek yang diamati 

Kriteria penilaian 
Jumlah 

1 2 3 4 

1.  
Aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 
  √   

2.  Bekerja sama dengan teman    √  

3.  
Bertanya kepada teman 

tentang materi pembelajaran 
 √    



 

 

 

No

. 
Aspek yang diamati 

Kriteria penilaian 
Jumlah 

1 2 3 4 

4.  
Bertanya kepada guru tentang 

materi pembelajaran 
√     

5.  Menjawab pertanyaan teman √     

6.  Menjawab pertanyaan guru   √   

7.  
Mengemukakan pendapat 

dengan inisiatif sendiri 
√     

8.  
Menghargai teman yang 

sedang berpendapat 
   √  

9.  
Membangun sendiri 

pengetahuan yang dimiliki 
 √    

10.  
Menyelesaikan tugas yang 

sedang diberikan 
   √  

Jumlah 3 2 2 3 10 

Jumlah 3 4 6 12 25 

Jumlah (%) 7,5% 10% 15% 30% 62,5% 

 

Keterangan : 

1 : sangat jarang  

2 : jarang 

3 : sering 

4 : sangat sering 

2. Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus I pertemuan I 

ditunjukkan pada tabel 4. 6. 

Tabel. 4.6 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 

1 2 3 4 

1.  
Aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 
 √    

2.  Bekerja sama dengan teman   √   

3.  

Bertanya kepada teman 

tentang materi 

pembelajaran 

   √  

4.  

Bertanya kepada guru 

tentang materi 

pembelajaran 

 √    

5.  Menjawab pertanyaan   √   



 

 

 

teman 

6.  Menjawab pertanyaan guru   √   

7.  
Mengemukakan pendapat 

dengan inisiatif sendiri 
   √  

8.  
Menghargai teman yang 

sedang berpendapat 
 √    

9.  
Membangun sendiri 

pengetahuan yang dimiliki 
√     

10.  
Menyelesaikan tugas yang 

sedang diberikan 
 √    

Jumlah  1 4 3 2 10 

Jumlah 1 8 9 8 26 

Jumlah (%) 2,5% 20% 22,5% 20% 65% 

 

Keterangan : 

1 : sangat jarang  

2 : jarang 

3 : sering 

4 : sangat sering 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat aktivitas siswa mengalami 

sedikit peningkatkan, dari 62,5% menjadi 65%. Kriteria sangat jarang hanya 

muncul di aspek aktivitas membangun sendiri pengetahuan yang dimiliki. 

Persentase sebesar 20% terjadi pada aspek dengan kriteria jarang, yaitu pada 

aktivitas siswa (1) aktif dalam kegiatan pembelajaran, (4) bertanya kepada 

guru tentang materi pembelajaran, (8) menghargai teman yang sedang 

berpendapat dan (10) menyelesaikan tugas yang sedang diberikan.  

Aktivitas yang mendapat kriteria sering muncul sebesar 22,5% pada 

kegiatan bekerja sama dengan teman, menjawab pertanyaan teman dan 

menjawab pertanyaan guru. Sedangkan aktivitas bertanya kepada teman 

tentang materi pembelajaran dan mengemukakan pendapat dengan inisiatif 

sendiri mendapat kriteria sangat sering dilakukan siswa.  

Peningkatan sebesar 2,5% ini memacu guru untuk lebih 

meningkatkan kualitas diri dalam penyampaian layanan informasi karier 

kepada siswa pada pertemuan berikutnya. Aspek aktivitas pada siswa masih 

perlu ditingkatkan agar tujuan pemberian  layanan informasi karier dengan 

menggunakan media “Mind Map” dapat tercapai. 



 

 

 

3. Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan III 

Pengamatan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan III dapat dilihat 

pada tabel 4.7 berikut ini. 

 

Tabel 4.7 Lembar Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan III 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 

1 2 3 4 

1.  
Aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 
 √    

2.  Bekerja sama dengan teman    √  

3.  

Bertanya kepada teman 

tentang materi 

pembelajaran 

 √    

4.  

Bertanya kepada guru 

tentang materi 

pembelajaran 

  √   

5.  
Menjawab pertanyaan 

teman 
√     

6.  Menjawab pertanyaan guru    √  

7.  
Mengemukakan pendapat 

dengan inisiatif sendiri 
  √   

8.  
Menghargai teman yang 

sedang berpendapat 
  √   

9.  
Membangun sendiri 

pengetahuan yang dimiliki 
 √    

10.  
Menyelesaikan tugas yang 

sedang diberikan 
   √  

Jumlah  1 3 3 3 10 

Jumlah 1 6 9 12 28 

Jumlah (%) 2,5% 15% 22,5% 30% 70% 

 

Keterangan : 

1 : sangat jarang  

2 : jarang 

3 : sering 

4 : sangat sering 

Pada pertemuan ketiga aktivitas siswa secara umum mengalami 

peningkatan, dari 65% menjadi 70%. Aspek aktivitas membangun sendiri 

pengetahuan yang dimiliki mengalami peningkatan kriteria dari sangat jarang 



 

 

 

menjadi jarang, beserta aspek aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanya 

kepada teman tentang materi pembelajaran dengan persentase sebesar 15%. 

Kriteria sering muncul sebesar 22,5% pada aspek mengemukakan pendapat 

dengan inisiatif sendiri, bertanya kepada guru tentang materi pembelajaran 

dan menghargai teman yang sedang berpendapat. Sedangakan aspek bekerja 

sama dengan teman, menjawab pertanyaan guru dan menyelesaikan tugas 

yang sedang diberikan dilaksanakan siswa dengan kriteri sangat sering.  

Secara umum, aktivitas siswa dalam mengikuti pemberian layanan 

informasi karier telah cukup baik, dengan persentasi yang semakin meningkat 

dari pertemuan 1 hingga pertemuan ketiga. Namun masih ada aspek yang 

perlu diperhatikan guru, yaitu pada kriteria sangat jarang dan jarang. Siswa 

masih cenderung pasif dan lebih menuruti perintah dari guru, dan masih 

kurang partisipasinya dalam proses pemberian layanan informasi karier. 

4. Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan IV 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus I pertemuan I 

ditunjukkan pada tabel 4. 8. 

Aspek aktivitas yang mengalami peningkatan dalam pertemuan 

keempat ini adalah menjawab pertanyaan teman, dari kriteria sangat jarang 

menjadi sering. Aspek lain yang juga termasuk dalam kriteria sering dengan 

persentase sebesar 22,5% yaitu bertanya kepada guru tentang materi 

pembelajaran dan menjawab pertanyaan guru. Sedangkan aktivitas siswa 

yang sangat sering muncul adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

mengemukakan pendapat dengan inisiatif sendiri, menghargai teman yang 

sedang berpendapat dan  menyelesaikan tugas yang sedang diberikan dengan 

besar presentase 40%. Siswa pada pertemuan keempat menjadi sangat sering 

aktif dibanding pada pertemuan sebelumnya karena guru lebih memberi 

kesempatan dan melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam proses 

pemberian layanan informasi karier.  

Dengan persentase total 77,5%, yang berarti aktivitas siswa semakin 

menunjukkan peningkatan dari tiap pertemuan, namun bukan berarti siswa 

bisa dinyatakan berpartisipasi aktif dalam proses pemberian layanan 

informasi karier. Hal ini ditunjukkan masih adanya aktivitas yang jarang 



 

 

 

muncul dari siswa, yaitu sebesar 15% pada aspek bekerja sama dengan teman, 

bertanya kepada teman tentang materi pembelajaran dan membangun sendiri 

pengetahuan yang dimiliki. Siswa masih perlu diarahkan untuk aktif dan 

mampu memahami materi untuk kemudian dapat diterapkan dalam dirinya. 

Hla ini berarti guru masih perlu melakukan perbaikan di pertemuan 

berikutnya.  

Tabel. 4. 8 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan IV 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 

1 2 3 4 

1.  
Aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 
   √  

2.  Bekerja sama dengan teman  √    

3.  
Bertanya kepada teman 

tentang materi pembelajaran 
 √    

4.  
Bertanya kepada guru 

tentang materi pembelajaran 
  √   

5.  
Menjawab pertanyaan 

teman 
  √   

6.  Menjawab pertanyaan guru   √   

7.  
Mengemukakan pendapat 

dengan inisiatif sendiri 
   √  

8.  
Menghargai teman yang 

sedang berpendapat 
   √  

9.  
Membangun sendiri 

pengetahuan yang dimiliki 
 √    

10.  
Menyelesaikan tugas yang 

sedang diberikan 
   √  

Jumlah 0 3 3 4 10 

Jumlah 0 6 9 16 31 

Jumlah (%) 0% 15% 22,5% 40% 77,5% 

Keterangan : 

1 : sangat jarang  



 

 

 

2 : jarang 

3 : sering 

4 : sangat sering 

 

4.1.3.3 Hasil Checklist Kepribadian Siswa 

Pengisian checklist kepribadian menurut teori kepribadian Holland 

dilaksanakan pada tanggal, 21 September 2016 pada jam pelajaran ke-4 

berlangsung, yaitu dimulai pukul 10.00 sampai 10.30 WIB. Langkah awal 

yang dilakukan guru adalah memberi kesempatan kepada perwakilan masing-

masing kelompok bimbingan untuk maju ke depan kelas dan mengambil 

amplop pribadi berjumlah sebanyak anggota kelompok bimbingan. 

Perwakilan kelompok bimbingan maju satu persatu. Selain mengambil 

amplop pribadi, perwakilan kelompok bimbingan tersebut juga diberikan 

stempel berupa simbol love (cinta) yang berwarna sesuai dengan warna media 

Mind Map untuk tiap kelompok bimbingan. Stempel ini dugunakan untuk 

mengunci amplop pribadi yang telah diisi siswa.  

Masing-masing anggota kelompok bimbingan mendapatkan satu 

amplop pribadi dan membuka isi amplop tersebut. Selanjutnya guru 

memberikan pengarahan cara pengisian checklist kepribadian yang ada di 

dalam amplop.  

Checklist kepribadian berisi 6 jenis kepribadian menurut Holland 

yang masing-masing jenis kepribadian tersebut berisi ciri dan sifat yang 

cenderung dimiliki oleh masing-masing jenis kepribadian. Siswa diminta 

untuk memberikan tanda centang pada ciri dan sifat yang sesuai dengan 

dirinya mulai dari jenis kepribadian Realistis hingga Konvensional. Setelah 

selesai memberi tanda checklist, siswa diminta untuk menjumlahkan ciri dan 

sifat yang ada di masing-masing jenis kepribadian. Kemudian siswa 

menuliskan 3 jenis kepribadian yang memiliki nilai tertinggi pada kolom di 

soal nomor 2.  

Berikut ini hasil pengisian checklist kepribadian menurut teori 

Holland yang dilakukan oleh siswa XII RPL B SMK Negeri 3 Tuban. 

 



 

 

 

Tabel 4.9 Hasil Checlist Kepribadian Siswa 

No. Kelompok Nama Lengkap 
Kecenderungan Kepribadian 

R I A S E K 

1 A 

1. SA 5 5 5 10 6 6 

2. ER 4 2 2 9 6 5 

3. LT 2 3 3 5 2 3 

4. AW 1 4 1 6 5 2 

5. NF 3 1 5 4 1 4 

6. YA 5 5 5 10 8 7 

7. ED 1 2 5 8 2 1 

2 B 

1. NP 3 7 5 6 7 6 

2. RI 3 4 5 7 5 4 

3. DK 5 6 7 11 4 10 

4. AA 5 4 4 12 5 5 

5. NA 8 6 5 9 6 9 

6. BS 4 4 1 12 5 7 

7. AI 8 8 5 9 6 8 

8. AS 6 3 1 8 5 8 

3 C 

1. RU 4 5 6 11 4 2 

2. PD 3 5 4 8 5 8 

3. LF 4 10 6 12 7 7 

4. FA 3 5 4 4 6 3 

5. MI 4 8 4 9 6 7 

6. MT 4 7 7 7 8 7 

7. RR 5 5 3 5 4 7 

4 D 

1. NRW  3 7 1 7 5 5 

2. DRI 1 0 6 3 3 1 

3. DB 8 10 7 11 9 10 

4. MN 3 6 1 8 5 1 

5. AAN 6 7 6 8 7 6 

6. CPR 3 4 4 6 3 5 

7. NNI 2 4 2 7 3 4 

8. FAN 2 4 4 8 5 4 

5 E 

1. MRN 3 5 2 6 5 5 

2. DST 3 7 5 9 6 6 

3. MA 3 6 2 6 2 6 

4. RBK 4 6 3 8 4 5 

5. DB  1 2 1 2 3 2 

6. ADK 5 6 1 7 2 5 

7. BA 2 5 2 6 4 7 

8. ES 4 6 4 6 3 8 

Keterangan : 

R = Realistis  S = Sosial 

I = Intelektual  E = Enterprising (Usaha) 

A = Artistis  K = Konvensional 



 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap siswa memiliki 

kecenderungan kepribadian yang berbeda-beda. Berikut hasil pemetaan 

kecenderungan kepribadian siswa kelas XII RPL B menurut teori kepribadian 

Holland untuk nilai tertinggi dari ciri dan sifat kepribadian : 

1. Kepribadian Realistis cenderung pada 0 siswa 

2. Kepribadian Intelektual cenderung pada 2 siswa 

3. Kepribadian Artistik cenderung pada 1 siswa 

4. Kepribadian Sosial cenderung pada 31 siswa 

5. Kepribadian Enterprising cenderung pada 3 siswa 

6. Kepribadian Konvensional cenderung pada 7 siswa 

Grafik 4.1 Pemetaan Kecenderungan Kepribadian Siswa Kelas XII RPL 

B 

 

Hasil checklist kepribadian ini memang tidak mutlak, namun hal ini 

dapat dijadikan acuan bagi siswa untuk mengawali langkah mengenali 

kepribadian dan konsep dirinya secara lebih utuh dikelak kemudian hari.  

4.1.3.4 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil belajar siswa diketahui melalui pemberian tes tulis, yaitu 

berupa 3 pertanyaan essai yang dijawab siswa secara deskriptif. Pertanyaan 

tersebut menggali pemahaman siswa tentang langkah-langkah perencanaan 

karier, kecenderungan kepribadian yang dimiliki dan rencana karier sejak dini 

melalui cita-cita pekerjaan yang ingin dicapai.  

Tes tulis siklus I dilaksanakan pada pertemuan IV, yaitu tanggal 23 

September 2016 pada jam ke-6, yaitu pukul 10.40 sampaii 11.25 WIB. 

Berikut ini hasil belajar siswa pada siklus I. 

02 1

31

3
7

Jumlah siswa

Realistis Intelektual Artistis Sosial Enterprising Konvensional



 

 

 

Tabel 4.11 Hasil Belajar Siswa Kelas XII RPL Siklus I 

No. Kelompok Nama Lengkap Nilai 

1 A 

SA 55 

ER 70 

LT 40 

AW 65 

NF 75 

YA 70 

ED 45 

2 B 

NP 75 

RI 70 

DK 70 

AA 55 

NA 70 

BS 45 

AI 60 

AS 55 

3 C 

RU 85 

PD 85 

LF 70 

FA 80 

MI 55 

MT 65 

RR 45 

4 D 

NRW  70 

DRI 70 

DB 45 

MN 70 

AAN 75 

CPR 65 

NNI 75 

FAN 65 

5 E 

MRN 40 

DST 35 

MA 65 

RBK 55 

DB  50 

ADK 75 

BA 65 

ES 65 

Jumlah total 2390 

 

Penilaian hasil belajar siswa ini dilakukan sesuai dengan penilaian 

yang ada pada RPBK siklus I Pertemuan IV. Setelah nilai masing-maisng 

individu diperoleh, langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata kelas untuk 



 

 

 

mengetahui apakah perlakuan, yaitu pemberian layanan informasi karier 

menggunakan media “Mind Map”, berhasil atau tidak. Rumus yang 

digunakan adalah : 

𝑀 = ∑
𝑓𝑥

𝑁
  

 

𝑀 =
2390

38
  

𝑀 = 62,89  

Dari perhitungan mean, diperoleh rata-rata kelas yaitu 62,89. Hasil 

penghitungan nilai rata-rata kelas kemudian diolah lagi untuk mendapatkan 

nilai persentase kemampuan siswa dalam memahami materi layanan 

informasi karier. Rumusan yang digunakan adalah : 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 

𝑆𝑘ࢳ𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (100)
× 100% 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
62,89

100
× 100% 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 62,89% 

Hasil ini kemudian dikorelasikan dengan standart keberhasilan 

perlakuan pada tabel berikut.  

Tabel 4. 12 Kriteria Keberhasilan Penguasaan Kemampuan Siswa 

Rata-rata 

Kelas/Persentase 

Tingkat 

Kemampuan 
Kategori 

Kriteria 

keberhasilan 

80-100% Baik Sekali Mampu Berhasil 

66-79% Baik Mampu Berhasil 

56-65% Cukup Mampu Tidak Berhasil 

40-55% Kurang Tidak Mampu Tidak Berhasil 

0-39% Kurang Sekali Tidak Mampu Tidak Berhasil 

 

Rata-rata kelas sebesar 62,89% berada pada kolom ketiga, yaitu 

tingkat kemmapuan Cukup, pada kategori Mampu, namun dengan kriteria 

keberhasilan Tidak Berhasil. Dengan hasil akhir ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tindakan pada siklus I belum berhasil untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang informasi karier yang diberikan. Dengan kata lain, 

perlu ada siklus II untuk dilakukan perbaikan tindakan hingga tujuan 

penelitian tercapai. 



 

 

 

 

4.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan tahapan untuk memproses data atau masukan 

yang diperoleh pada saat melakukan pengamatan (observasi). Data yang 

diperoleh kemudian diinterpretasi, dicari eksplanasinya, dan dianalisis. 

Pemberian layanan informasi karier dilaksanakan dalam bentuk 

penyampaian layanan yang dikemas semenarik mungkin dan menuntut 

partisipasi aktif dari siswa dengan menggunakan media “Mind Map”. Media 

dikemas dalam bentuk rentetan tugas yang harus dilakukan siswa untuk 

memahami materi yang diberikan. Siswa juga diberikan materi dari guru 

melalui slide powerpoint dengan tampilan penuh warna dan kalimat 

sederhana dan mudah ditangkap oleh siswa seusia kelas XII.  

Dengan menggunakan media “Mind Map” dengan bentuk dan 

penyajian yang semenarik mungkin, serta proses pemberian layanan 

informasi karier yang dibuat menyenangkan (dengan permainan dan reward) 

tidak langsung membuat siklus I berjalan lancar dan mencapai hasil yang 

diharapkan. Namun banyak kekurangan, hambatan dan kejadian diluar 

dugaan.  

Beberapa kejadian yang mengganggu kelancaran proses pemberian 

layanan informasi karier antara lain : 

1. Pada pertemuan kedua, yaitu guru mata pelajaran lain yang membentak 

siswa sehingga membuat suasana kelas tidak kondusif lagi untuk 

melanjutkan pemberian layanan informasi karier. Akhirnya pertemuan 

kedua dihentikan dan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, 

2. Pada pertemuan ketiga, sewaktu review akan dilakukan, ada beberapa 

siswa yang tidak membawa modul bimbingan karier, hal ini tentu 

membuat siswa tersebut meremehkan materi yang disampaikan dengan 

tidak ikut menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru. Kalaupun 

siswa bersangkutan berbagi modul bimbingan karier dari teman sebangku, 

maka 2 siswa tersebut saling merasa tidak memiliki beban karena maisng-

masing telah memegang modul, namun hasilnya sama saja, saling tidak 

menyimak. 



 

 

 

Selain kejadian tersebut, ada juga kekurangan yang berasal dari guru 

(peneliti) dan substansi materi layanan informasi karier. Hasil refleksi dari 

rekan sejawat menyatakan bahwa : 

a. Guru (peneliti) kurang berani menegur siswa yang gaduh dan membuat 

keramaian di kelas. Hal ini mengakibatkan suasana kelas yang kurang 

kondusif untuk melanjutkan pemberian layanan informais karier.  

b. Guru memberikan penjelasan materi informasi karier dengan cepat atau 

terkesan terburu-buru. Ini mengakibatkan siswa tidak memiliki 

kesempatan untuk mengolah materi tahap demi tahap. 

c. Pengusaan kelas pada awal-awal pertemuan oleh guru masih kurang. Ini 

dikarenakan guru masih segan mengatur siswa dan menegurnya saat 

ramai di kelas, sehingga proses pemberian layanan materi berjalan apa 

adanya tanpa ada penguasaan yang cukup baik dari guru. 

d. Materi yang diberikan masih terlalu tinggi, dalam artian bahasa yang 

digunakan kurang luwes dan sedikit sulit dipahami oleh siswa.  

Dari segi media “Mind Map”, baik penampilan maupun 

penyajiannya, guru BK sejawat berpendapat bahwa media yang digunakan 

sangat menarik dan membuat siswa menjadi antusias untuk mengikuti 

pemberian layanan informasi karier. Slide powerpoint juga menjadi pujian. 

Dengan penampilan, gambar, pewarnaan dan tulisan yang singkat namun 

mengena di hati dan pikiran siswa membuat pemberian layanan informasi 

karier berlangsung cukup berbobot.  

Hasil pengolahan data, berupa tes tulis I, menunjukkan bahwa 

dengan rata-rata nilai kelas 62,89, perlakuan yang diberikan berupa 

pemberian layanan informais karier dengan menggunakan media “Mind 

Map” belum mencapai kriterai keberhasilan sesuai yang diharapkan. Jadi 

masih perlu adanya siklus berikutnya untuk dapat memperbaiki proses 

pemberian layanan informas karier dan untuk mencapai tujuan pemberian 

layanan informasi karier. Sedangkan data hasil checklist kepribadian 

menunjukkan bahwa siswa telah mengawali mengenal kepribadian dengan 

segala sifat dan cirinya sebagai bekal untuk perencanaan karier yang lebih 

matang dikelak kemudian hari.   



 

 

 

Perlakuan guru kepada siswa yaitu memberikan reward kepada hasil 

kerja siswa, baik berupa benda, pujian ataupun penghargaan, merupakan hal 

yang dapat memotivasi siswa untuk melakukan sesuatu kegiatan lebih baik 

dalam proses pemberian layanan informasi karier. Hal ini positif dan perlu 

ditingkatkan.  

Dari uraian tersebut, guru masih perlu meningkatkan ketrampilan 

penyampaian materi dengan memperbaiki aspek yang masih kurang, serta 

lebih menyederhanakan bahasa penyampaian materi menjadi lebih mudah 

diterima siswa.  

3.1. Siklus II 

Siklus II hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Hal ini 

dilakukan karena pada siklus II ini tidak diadakan pembentukan kelompok 

ulang dan pengisian checklist kepribadian lagi. Kegiatan pada siklus II hanya 

berfokus pada penyampaian materi kepribadian lebih dalam lagi dan tes tulis 

untuk siklus II.  

Pertemuan pertama berlangsung selama 2 jam, pada tanggal 29 

September 2016, dimulai pukul 09.15-11,25 WIB. Pertemuan kedua pada 

tanggal 30 September 2016, dimulai pada pukul 10.40-11.25 WIB. 

 

3.1.1. Rencana Tindakan 

Masalah penelitian ini masih berfokus pada kurangnya pemanfaatan 

media Bimbingan dan Konseling dalam pemberian layanan-layanan 

Bimbingan dan Konseling, salah satunya adalah dalam layanan informasi 

karier. Hal ini memberi beberapa dampak, antara lain : kurangnya minat 

siswa dalam mengikuti layanan informasi karier, minimnya pemahaman 

siswa tentang informasi karier dan berdampak pula pada kualitas layanan BK 

yang diberikan kepada siswa. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap rencana tindakan siklus II 

antara lain : (a) mempersiapkan rencana pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling (RPBK); (b) menyiapkan perangkat pemberian layanan informasi 

karier, yaitu : media “Mind Map”, modul, slide powerpoint, dan tes tulis; dan 



 

 

 

(d) menyiapkan instrument penelitian, yaitu lembar observasi aktivitas guru 

dan siswa, lembar respon siswa, pedoman wawancara. 

Pada siklus II ini, modul dikemas dengan bahasa yang lebih 

sederhana dan mudah dipahami oleh siswa SMK kelas XII. Media “Mind 

Map” masih berisi rentetan tugas, namun tiap peta konsep gambar berisi tugas 

yang sama berjumlah sebanyak anggota masing-masing kelompok 

bimbingan. Siswa akan diarahkan untuk mengambil tugas dalam potongan 

gambar mapping yang dibuat, tiap siswa mengambil satu tugas. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah pemahaman tugas yang berdampak pada 

pemahaman materi di siklus II.  

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan pertama pada siklus II dilaksanakan selama 2 jam 

pelajaran, pada tanggal 29 September 2016. Pertemuan pertama diawali 

dengan memberikan penjelasan tentang tujuan pemberian layanan informasi 

karier, yaitu mengenali lebih dalam masing-masing jenis kepribadian melalui 

perilaku yang sering muncul dari masing-masing kepribadian. Guru 

kemudian membagikan modul bimbingan karier, satu siswa mendapat satu 

modul. Setelah siswa memperoleh modul guru mencoba memancing siswa 

dengan bertanya perilaku apa yang sering muncul dari masing-maisng 

kepribadian? Siswa mulai gaduh, menjawab pertanyaan namun hanya dengan 

teman sebangku. Guru menenangkan dan menawarkan kepada siswa untuk 

mencoba menjawab. Salah satu siswa memberi contoh perilaku orang artistis, 

yaitu suka menggambar. Guru memberi pujian pada siswa tersebut, dan 

kembali menawarkan kepada siswa untuk memberi contoh yang lainnya. 

Siswa terlihat antusias dan mulai membuka modul untuk mengetahui 

terlebih dahulu perilaku apa yang sering muncul pada masing-masing jenis 

kepribadian sebelum guru menjelaskan melalui slide powerpoint. Beberapa 

siswa membaca modul dengan menyebutkan perilaku jenis kepribadian 

realistis. Setelah apersepsi dirasa cukup untuk merangsang minat siswa, guru 

menjelaskan lebih lanjut materi II melalui slide powerpoint. Suasana kelas 

cukup terkendali dan siswa memperhatikan modul dan slide yang ada di 

depan kelas.  



 

 

 

Pada pertemuan pertama siklus II ini guru mulai bersikap tegas 

terhadap siswa yang membuat gaduh dengan memberi perhatian. Perhatian 

yang diberikan diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain : meminta 

siswa membaca slide powerpoint, mendekati siswa yang berbicara sendiri 

dengan teman sebangku, dan menggunakan sistem baca bergilir. Yang 

dimaksud sistem baca bergilir ini adalah ketika guru menyampaikan perilaku 

orang realistis, guru meminta siswa A untuk membaca modul pada subbab 

tersebut, kemudian menghentikannya dan meminta siswa B untuk 

melanjutkan. Hal ini berdampak baik pada perhatian dan fokus siswa terhadap 

materi yang diberikan. Siswa menjadi terkondisikan. 

Materi yang disampaikan pada siklus II ini lebih sederhana dalam 

bahasa dan penyampaiannya. Pada saat menjelaskan perilaku pada jenis 

kepribadian A misalnya, guru mengolah materi dalam modul dengan 

memberikan contoh yang sederhana yang sering terjadi dan dialami oleh 

siswa SMA seusia kelas XII. Pada saat diberikan contoh, siswa menimpali 

dengan memberikan komentar tentang perilaku yang dicontohkan. 

Penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. 

Setelah materi dalam slide powerpoint selesai dibahas dengan baik, 

guru membagikan selembar kertas kosong pada masing-masing siswa. Guru 

menjelaskan tugas yang akan dilakukan siswa, yaitu melakukan penilaian 

terhadap teman sebangku tentang perilaku yang sering muncul selama berada 

di sekolah, dan kemudian menyimpulkan jenis kepribadian apa yang nampak 

pada perilaku tersebut. Tugas ini diberikan sebagai realisasi pemahaman 

siswa terhadap materi yang baru saja diberikan. Diharapkan dengan 

melakukan penilaian perilaku terhadap teman sendiri, akan membantu siswa 

untuk lebih mengerti dan memahami perilaku dari masing-masing jenis 

kepribadian. 

 

 

 

 



 

 

 

Setelah semua siswa berhasil dikondisikan untuk duduk ditempat 

duduknya masing-masing, guru mulai memberikan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan. Tugasnya berbunyi :  

1. Bacalah penilaian yang ditulis oleh temanmu tentang perilakumu selama 

berada di kelas pada pertemuan kemarin! 

2. Setelah itu, coba kamu amati, apakah penilaian itu benar menurutmu? 

3. Jika itu benar, berikan alasannya! 

4. Jika itu salah, tuliskan perilakumu yang  sebenarnya selama berada di 

kelas! Lalu, simpulkan, kamu termasuk jenis kepribadian apa? 

Guru menjelaskan apa maksud perintah yang ada di dalam gambar 

Mind Map tersebut. Ada beberapa siswa yang masih belum mengerti tentang 

tugas tersebut dan menanyakan kepada guru. Setelah semua siswa jelas 

dengan tugas yang harus dilakukan, siswa mulai melakukan analisis terhadap 

penilaian perilaku yang diberikan oleh teman sebangkunya.  

Berselang 10 menit, bel istirahat berbunyi. Siswa mulai gaduh. Guru 

mencoba menenangkan dan memberi 2 pilihan kepada siswa, yang pertama : 

menyelesaikan tugas tanpa istirahat, kedua : siswa boleh istirahat tetapi pada 

pukul 12.30 WIB semua tugas sudah harus dikumpulkan di ruang BK. 

Akhirnya setelah terjadi penawaran diantara siswa, mereka memilih untuk 

beristirahat dan mengumpulkan tugas sebelum pukul 12.30 WIB pada ketua 

kelas.  

3.1.3. Observasi 

Observasi dilakukan pada dua hal, yaitu aktivitas guru dan aktivitas 

siswa. Observasi terhadap guru dan aktivitas siswa dilakukan oleh guru BK 

sejawat. 

 

3.1.3.1. Aktivitas Guru 

1. Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan I 

Pengamatan terhadap aktivitas guru pada pertemuan pertama siklus 

II terlihat pada tabel 4. 13. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.13 Lembar Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan I 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 

Menyampaikan tujuan 

pemberian layanan informasi 

karier 

   

√  

2 
Menjelaskan materi layanan 

informasi karier 
   

√  

3 

Menjelaskan materi dengan 

menggunakan sarana belajar 

yang ada. 

   

√  

4 

Memanfaatkan penggunaan 

media “Mind Map” terhadap 

siswa 

   

√  

5 

Memotivasi dan membimbing 

siswa saat mengerjakan 

kegiatan dalam pemberian 

layanan informasi karier 

   

√  

6 

Memberikan umpan balik 

pada siswa yang bertanya dan 

mengklarifikasikan materi 

yang kurang jelas 

   

√  

7 

Menegur siswa yang ramai 

saat proses pemberian 

layanan informasi karier 

berlangsung 

   

√  

8 

Merefleksi pemberian 

layanan informasi karier 

bersama siswa 

   

√  

9 
Memberikan penghargaan 

kepada siswa 
   

√  

Jumlah - - - 9 9 

Jumlah - - - 36 36 

Jumlah (%) - - - 100% 100% 

Keterangan : 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Pelaksanaan pertemuan pertama di siklus II dinilai oleh guru pamong 

sangat baik dengan persentase 100%. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh 

aktivitas yang dilaksanakan oleh guru mendapat kriteria sangat baik. Guru 

telah dapat mengatur dan mengkondisikan keadaan kelas untuk dapat 



 

 

 

menerima layanan informasi karier dengan baik dan lancar. Ketegasan guru 

terhadap siswa yang tidak memperhatikan pemberian layanan informasi 

membaik dengan cara memberikan perhatian pada siswa bersangkutan. 

Rentetan tujuan pemberian layanan karier selalu dijelaskan di awal 

pertemuan. Penghargaan terhadap hasil kerja siswa ditingkatkan dengan 

reward. Serta keterlibatan siswa dalam pemberian layanan mendapat umpan 

balik dari guru. Guru juga telah dapat mengontrol kecepatan dalam 

menyampaikan materi dan memberi kesempatan pada siswa untuk mencerna 

materi secara bertahap. Hal ini diharapkan dapat memberi hasil yang 

sebanding dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materi karier, yaitu 

tentang kepribadian.  

2. Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan II 

Tabel 4.14 menunjukkan hasil observasi aktivitas guru pada 

pertemuan kedua siklus II. 

Tabel 4. 14 Lembar Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan II 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 

Menyampaikan tujuan 

pemberian layanan informasi 

karier 

   

√  

2 
Menjelaskan materi layanan 

informasi karier 
   

√  

3 

Menjelaskan materi dengan 

menggunakan sarana belajar 

yang ada. 

   

√  

4 

Memanfaatkan penggunaan 

media “Mind Map” terhadap 

siswa 

   

√  

5 

Memotivasi dan membimbing 

siswa saat mengerjakan 

kegiatan dalam pemberian 

layanan informasi karier 

   

√  

6 

Memberikan umpan balik 

pada siswa yang bertanya dan 

mengklarifikasikan materi 

yang kurang jelas 

   

√  

7 

Menegur siswa yang ramai 

saat proses pemberian 

layanan informasi karier 

berlangsung 

   

√  



 

 

 

8 

Merefleksi pemberian 

layanan informasi karier 

bersama siswa 

   

√  

9 
Memberikan penghargaan 

kepada siswa 
   

√  

Jumlah - - - 9 9 

Jumlah - - - 36 36 

Jumlah (%) - - - 100% 100% 

Keterangan : 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Pertemuan kedua siklus II mengalami sedikit hambatan pada waktu. 

Terjadi kesalahpamahan tentang waktu masuk kelas. Namun, guru dapat 

mengatasi hal ini dan melaksanakan aktivitas sama baiknya dengan 

pertemuan pertama. Persentase sebesar 100% menunjukkan kemajuan guru 

dalam melaksanakan segala aspek yang ada dalam lembar aktivitas guru. Hal 

ini membuat proses pemberian layanan informasi karier terkendali dan 

berjalan lancar. Siswa pun dapat menyerap materi lebih dalam dengan metode 

penyampaian materi yang dilakukan oleh guru. 

Dengan pelaksanaan aktivitas guru yang sangat baik ini dapat 

mencapai tujuan pemberian layanan informais karier, yaitu pemahaman siswa 

terhadap materi karier, ketertarikan siswa dalam mengikuti layanan BK yang 

berujung pada pengingkatan kualitas layanan BK.  

3.1.3.2. Aktivitas Siswa 

1. Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa oleh rekan sejawat pada 

pertemuan pertama siklus II terlihat pada tabel 4. 15. 

Tabel 4. 15 Lembar Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 

1 2 3 4 

1.  
Aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 
   √ 

 

2.  Bekerja sama dengan teman    √  



 

 

 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 

1 2 3 4 

3.  
Bertanya kepada teman 

tentang materi pembelajaran 
  √  

 

4.  
Bertanya kepada guru 

tentang materi pembelajaran 
   √ 

 

5.  
Menjawab pertanyaan 

teman 
 √   

 

6.  Menjawab pertanyaan guru   √   

7.  
Mengemukakan pendapat 

dengan inisiatif sendiri 
   √ 

 

8.  
Menghargai teman yang 

sedang berpendapat 
  √  

 

9.  
Membangun sendiri 

pengetahuan yang dimiliki 
  √  

 

10.  
Menyelesaikan tugas yang 

sedang diberikan 
   √ 

 

Jumlah  0 1 4 5 10 

Jumlah 0 2 12 20 34 

Jumlah (%) 0% 5% 30% 50% 85% 

Keterangan : 

1 : sangat jarang  

2 : jarang 

3 : sering 

4 : sangat sering 

Secara umum, aktivitas siswa mencapai persentase 85%, meningkat 

7,5% dari pertemuan keempat siklus I. Hal ini menunjukkan peningkatan 

aktivitas siswa yang mengarah pada partisipasi aktif dan ketertarikan terhadap 

pemberian layanan informasi karier di sekolah. Aspek dengan kriteria sangat 

sering muncul pada aktivitas siswa (1) Aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

(2) Bekerja sama dengan teman, (4) Bertanya kepada guru tentang materi 

pembelajaran, (7) Mengemukakan pendapat dengan inisiatif sendiri dan (10) 

Menyelesaikan tugas yang sedang diberikan, dengan besar persentase 50%. 

Sedangkan kriteria sering muncul sebesar 30% pada aspek nomor (3) 

Bertanya kepada teman tentang materi pembelajaran, (6) Menjawab 

pertanyaan guru, (8) Menghargai teman yang sedang berpendapat dan (9) 

Membangun sendiri pengetahuan yang dimiliki. 



 

 

 

Aktivitas dengan kriteria sangat jarang sudah tidak muncul lagi pada 

pertemuan I siklus II ini. Namun, masih ada aspek yang berkriteria jarang 

muncul pada siswa, yaitu nomor (5) Menjawab pertanyaan teman. Siswa 

masih terlihat pasif dalam hal ini. Setiap kali guru menyoba menawarkan 

pertanyaan dari siswa untuk dijawab oleh siswa, siswa asih malu-malu untuk 

mmenjawab. Yang dilakukan siswa hanya menggoda dengan jawaban yang 

berunsur candaan.  

2. Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa oleh rekan sejawat pada 

pertemuan pertama siklus II terlihat pada tabel 4. 16 berikut ini. 

Tabel 4. 16 Lembar Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

No. Aspek yang diamati 
Kriteria penilaian 

Jumlah 

1 2 3 4 

1.  
Aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 
   √ 

 

2.  Bekerja sama dengan teman    √  

3.  
Bertanya kepada teman 

tentang materi pembelajaran 
  √  

 

4.  
Bertanya kepada guru 

tentang materi pembelajaran 
   √ 

 

5.  
Menjawab pertanyaan 

teman 
  √  

 

6.  Menjawab pertanyaan guru    √  

7.  
Mengemukakan pendapat 

dengan inisiatif sendiri 
  √  

 

8.  
Menghargai teman yang 

sedang berpendapat 
   √ 

 

9.  
Membangun sendiri 

pengetahuan yang dimiliki 
  √  

 

10.  
Menyelesaikan tugas yang 

sedang diberikan 
   √ 

 

Jumlah  0 0 4 6 10 

Jumlah 0 0 12 24 36 

Jumlah (%) 0% 0% 30% 60% 90% 

Keterangan : 

1 : sangat jarang  

2 : jarang 

3 : sering 

4 : sangat sering 



 

 

 

Aktivitas siswa pada pertemuan kedua mengalami kenaikan, dari 

85% pada pertemuan I menjadi 90% pada pertemuan kedua di siklus II ini. 

Siswa tidak lagi jarang melakukan aktivitas yang diamati, melainkan sering 

dan sangat sering. Aktivitas yang sering muncul sebesar 30% pada aspek 

nomor (3) Bertanya kepada teman tentang materi pembelajaran, (5) 

Menjawab pertanyaan teman, (7) Mengemukakan pendapat dengan inisiatif 

sendiri, dan (9) Membangun sendiri pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan 

aktivitas nomor (1) Aktif dalam kegiatan pembelajaran, (2)  Bekerja sama 

dengan teman, (4) Bertanya kepada guru tentang materi pembelajaran, (6) 

Menjawab pertanyaan guru,  (8) Menghargai teman yang sedang berpendapat 

dan (10) Menyelesaikan tugas yang sedang diberikan merupakan aspek yang 

sangat sering muncul dengan besar persentase 60%.  

Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat memuaskan, karena 

siswa telah melakukan aktivitas seperti yang diharapkan terjadi dalam 

penelitian ini. Siswa telah aktif dalam pemberian layanan informasi karier, 

dengan ditunjukkan sikap menghargai pendapat teman, menjawap pertanyaan 

guru maupun teman, mengemukakan pendapat atas inisiatif sendiri dan 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Dengan adanya aktivitas siswa 

yang baik ini diharapkan sesuai dengan hasil tes untuk mengetahui seberapa 

jauh pemahaman siswa tentang kepribadian dirinya.  

3.1.3.3. Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Tes tulis yang digunakan pada siklus II tidak berupa tes essai tentang 

materi, namun lebih pada penerapan materi tersebut terhadap kehidupan 

siswa. Tes yang digunakan terdiri dari 2 poin, yaitu (1) Siswa menganalis 

perilaku yang muncul pada teman sebangkunya, serta menentukan 

kecenderungan jenis kepribadian teman sebangkunya tersebut, (2) Siswa 

menganalisis hasil penilaian tentang perilaku terhadap dirinya dari teman 

sebangkunya, apakah telah benar atau masih salah, kemudian pembenaran 

perilaku tersebut dikerucutkan pada satu kecenderungan kepribadian yang 

tergambar melalui perilakunya tersebut.  Dengan 2 poin pertanyaan ini, siswa 

telah menerapkan materi yang diperoleh pada pertemuan pertama siklus II 

dengan cara analisis perilaku terhadap teman sebangku dan terhadap dirinya 



 

 

 

sendiri. Ini lebih membantu siswa memahami kepribadian melalui perilaku 

kesehariannya daripada hanya sekedar menghafal materi dan teori mentah 

tanpa penerapan. Hasil belajar siswa pada siklus II ditunjukkan pada tabel  

Tabel 4. 17 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No. Kelompok Nama Lengkap Nilai 

1 A 

SA 90 

ER 80 

LT 75 

AW 90 

NF 90 

YA 75 

ED 90 

2 B 

NP 85 

RI 75 

DK 90 

AA 75 

NA 90 

BS 70 

AI 75 

AS 75 

3 C 

RU 85 

PD 85 

LF 90 

FA 85 

MI 90 

MT 75 

RR 70 

4 D 

NRW  90 

DRI 85 

DB 70 

MN 80 

AAN 80 

CPR 75 

NNI 75 

FAN 90 

5 E 

MRN 70 

DST 70 

MA 75 

RBK 75 

DB  70 

ADK 85 

BA 75 

ES 90 

Jumlah total 3060 



 

 

 

Penilaian hasil belajar siswa ini dilakukan sesuai dengan penilaian 

yang ada pada RPBK siklus II Pertemuan II. Setelah nilai masing-maisng 

individu diperoleh, langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata kelas untuk 

mengetahui apakah perlakuan, yaitu pemberian layanan informasi karier 

menggunakan media “Mind Map”, berhasil atau tidak.  

Rumus yang digunakan adalah : 

𝑀 = ∑
𝑓𝑥

𝑁
  

 

𝑀 =
3060

38
  

𝑀 = 80,52  

Dari perhitungan mean, diperoleh rata-rata kelas yaitu 80,52. Hasil 

penghitungan nilai rata-rata kelas kemudian diolah lagi untuk mendapatkan 

nilai persentase kemampuan siswa dalam memahami materi layanan 

informasi karier. Rumusan yang digunakan adalah : 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 

𝑆𝑘ࢳ𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (100)
× 100% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
80,52

100
× 100% 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 80,52% 

Hasil ini kemudian dikorelasikan dengan standart keberhasilan 

perlakuan pada tabel 4.12. 

Rata-rata kelas sebesar 80,52% berada pada kolom pertama, yaitu 

tingkat kemmapuan Baik sekali, pada kategori Mampu, dan dengan kriteria 

keberhasilan Berhasil. Dengan hasil akhir ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tindakan pada siklus II telah berhasil untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang informasi karier yang diberikan. Dengan kata lain, 

perlu siklus penelitian dapat dihentikan sampai pada siklus II saja.  

3.1.4. Refleksi 

Reflesksi secara singkat dilakukan setelah pengolahan data siklus II 

selesai dilaksanakan. Refleksi dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2016. 

Refleksi hanya dilakukan dengan guru BK sejawat.  



 

 

 

Berdasarkan pengolahan data yang ada, menunjukkan bahwa siswa 

telah dapat memahami materi karier, khususnya tentang kepribadian. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai hasil belajar yang memiliki rata-rata kelas 80,52, 

dan semua siswa mendapat nilai di atas 65 yang sesuai standart yang 

digunakan berada pada kategori mampu. Hal ini secara tidak langsung dapat 

disimpulkan bahwa siklus dapat dihentikan. Guru BK sejawat juga 

sependapat untuk mencukupkan perlakuan.  

3.1.5. Revisi 

Meskipun siswa telah mendapatkan nilai hasil belajar yang 

diinginkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi guru, antara lain 

: 

1. Penyampaian materi atau informasi karier tidak bisa dipaksakan pada 

siswa. Dalam hal ini, perlu mendapatkan perhatian guru agar pemberian 

layanan karier bisa dilakukan sesabar mungkin, menyesuaikan dengan 

tingkat pola pikir anak dan tugas perkembangan karier siswa usia kelas 

XII yang masih pada tahap eksplorasi karier. 

2.  Proses pemberian layanan informasi karier perlu ditingkatkan kualitasnya, 

tidak hanya berhenti pada penggunaan media “Mind Map”, namun 

dikembangkan juga media lain untuk membantu pelaksananan layanan BK 

di berbagai bidang bimbingan. 

3. Pada proses pemberian materi, siswa masih terlihat malu-malu untuk 

bertanya dan memngembangkan pengetahuannya, perlu dilakukan 

tindakan agar siswa semakin berani mengeksplorasi kemampuannya agar 

berkembang optimal. Guru perlu memotivasi siswa lebih lanjut. 

Dengan pertimbangan ini, diharapkan kualitas pelayanan Bimbingan 

dan Konseling dalam bidang bimbingan lainnya dapat ditingkatkan untuk 

lebih membantu siswa dalam perkembangannya.  

3.2. Analisis Data Gabungan 

3.2.1. Analisis Data Gabungan Aktivitas Guru  

3.2.1.1. Analisis Data Gabungan Aktivitas Guru Siklus I  
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Tabel 4. 18 Data Gabungan Aktivitas Guru Siklus I 

Apek yang 

diamati 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemaun IV 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Menyampaia

kan tujuan 

pemberian 

layanan 

informasi 

karier 

   √     √     √     √  

2. Menjelaskan 

materi 

layanan 

informasi 

karier 

   √     √     √     √  

3. Menjelaskan 

materi 

dengan 

menggunaka

n sarana 

belajar yang 

ada 

  √      √     √     √  

4. Memanfaatka

n penggunaan 

m media 

Mind Map 

   √     √     √     √  



 

 

 

Apek yang 

diamati 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemaun IV 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

terhadap 

siswa 

5. Memotivasi 

dan 

membimbing 

siswa saat 

mengerjakan 

kegiatan 

dalam 

pemberian 

layanan 

informasi 

karier 

  √     √      √     √  

6. Memberikan 

umpan balik 

pada siswa 

yang 

bertanya dan 

mengklarifik

asi materi 

yang kurang 

jelas 

   √     √     √     √  

7. Menegur 

siswa yang 
 √      √      √     √  



 

 

 

Apek yang 

diamati 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemaun IV 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ramai saat 

proses 

pemberian 

layanan 

informasi 

karier 

berlangsung 

8. Merefleksi 

pemberian 

layanan 

informasi 

karier 

bersama 

siswa 

  √      √     √     √  

9. Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

   √     √     √     √  

 - 1 3 5 9 - - 2 7 9 - - - 9 9 - - - 9 9 

Jumlah - 2 9 20 31 - - 6 28 34 - - - 36 36 - - - 36 36 

Jumlah (%) - 
5,5

% 

25

% 

55,5

% 
86% - - 

16,7

% 

77,7

% 
94,4% - - - 

100

% 
100% - - - 

100

% 
100% 
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Berdasarkan tabel 4.18 di atas, aktivitas guru pada tiap pertemuan 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data observasi di atas, terlihat aktivitas 

menegur siswa yang ramai saat proses pemberian layanan informasi karier 

berlangsung masih jarang dilakukan pada pertemuan pertama. Namun pada 

pertemuan kedua menjadi sering adilakukan, dan semakin sering dilakukan 

pada pertemuan ketiga dan keempat.  

Keberhasilan peningkatan aktivitas guru siklus I dapat dilihat dari 

presentase yang diperoleh sebagai berikut: 

Siklus I pertemuan I : 86%% 

Siklus I pertemuan II : 94,4% 

Siklus I pertemuan III : 100% 

Siklus I pertemuan IV  : 100% 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase rata-rata  

adalah sebagai berikut :  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝑃𝐼 + 𝑃𝐼𝐼 + 𝑃𝐼𝐼𝐼

𝑁
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
86 + 94,4 + 100 + 100

4
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  95,1% 

Keterangan : 

PI  : persentase pertemuan I 

PII : persentase pertemuan II 

PIII : persentase pertemuan III 

PIV : persentase pertemuan IV 

N : Banyaknya pertemuan 

3.2.1.2. Analisis Data Gabungan Aktivitas Guru Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, aktivitas guru pada tiap pertemuan 

stabil dan meningkat disbanding pada siklus I. Keberhasilan peningkatan 

aktivitas guru siklus II dapat dilihat dari presentase yang diperoleh sebagai 

berikut: 

Siklus II pertemuan I : 100% 

Siklus II pertemuan II : 100% 



 

 

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase rata-rata  

adalah sebagai berikut. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝑃𝐼 + 𝑃𝐼𝐼

𝑁
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
100 + 100

2
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  100% 

 

Keterangan : 

PI  : persentase pertemuan I 

PII : persentase pertemuan II 

N : Banyaknya pertemuan 
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Tabel 4.19 Data Gabungan Aktivitas Guru Siklus II 

Apek yang diamati 
Pertemuan I Pertemuan II 

Kriteria Penilaian 
Jumlah 

Kriteria Penilaian Jumla

h  1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Menyampaiakan tujuan 

pemberian layanan informasi 

karier 

   

√  

   

√  

2. Menjelaskan materi layanan 

informasi karier 
   

√  
   

√  

3. Menjelaskan materi dengan 

menggunakan sarana belajar yang 

ada 

   

√  

   

√  

4. Memanfaatkan penggunaan 

media Mind Map terhadap siswa 
   

√  
   

√  

5. Memotivasi dan membimbing 

siswa saat mengerjakan kegiatan 

dalam pemberian layanan 

informasi karier 

   

√  

   

√  

6. Memberikan umpan balik pada 

siswa yang bertanya dan 

mengklarifikasi materi yang 

kurang jelas 

   

√  

   

√  

7. Menegur siswa yang ramai saat 

proses pemberian layanan 

informasi karier berlangsung 

   

√  

   

√  

8. Merefleksi pemberian layanan 

informasi karier bersama siswa 
   

√  
   

√  



 

 

 

Apek yang diamati 
Pertemuan I Pertemuan II 

Kriteria Penilaian 
Jumlah 

Kriteria Penilaian Jumla

h  1 2 3 4 1 2 3 4 

9. Memberikan penghargaan kepada 

siswa 
   

√  
   

√  

 - - - 9 9 - - - 9 9 

Jumlah - - - 36 36 - - - 36 36 

Jumlah (%) - - - 100% 100% - - - 100% 100% 
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3.2.1.3. Analisis Data Gabungan Aktivitas Guru Siklus I dan II 

Berdasarkan data yang ada diperoleh dari tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas guru tiap siklus mengalami peningkatan. Tiap 

pertemuan mengalami peningkatan lalu diikuti oleh persentase rata-rata yang 

meningkat pula, yaitu sebesar 4,9%.  Keberhasilan aktivitas guru setiap siklus 

dapat dilihat pada persentase sebagai berikut. 

Siklus I : 95,1% 

Siklus II : 100 % 

3.2.2. Analisis Data Gabungan Aktivitas Siswa 

3.2.2.1. Analisis Data Gabungan Aktivitas Siswa Siklus I 

Tabel 4.20 tentang data gabungan aktivitas siswa siklus I. 

Berdasarkan tabel 4.20, aktivitas siswa pada tiap pertemuan mengalami 

peningkatan. Keberhasilan peningkatan aktivitas siswa siklus I dapat dilihat 

dari presentase yang diperoleh sebagai berikut: 

Siklus I pertemuan I : 62,5% 

Siklus I pertemuan II : 65% 

Siklus I pertemuan III : 70% 

Siklus I pertemuan IV : 77,5% 

 

. 
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Tabel 4.20 Data Gabungan Aktivitas Siswa Siklus I 

Apek yang 

diamati 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemaun IV 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aktif 

dalam 

kegiatan 

pemberian 

layanan 

informasi 

karier 

  √  

 

 √   

 

 √   

 

   √ 

 

2. Bekerjasa

ma 

dengan 

teman 

   √ 

 

  √  

 

   √ 

 

 √   

 

3. Bertanya 

kepada 

teman 

tentang 

materi 

pemberian 

layanan 

informasi 

karier 

 √   

 

   √ 

 

 √   

 

 √   

 

4. Bertanya 

kepada 
√    

 
 √   

 
  √  

 
  √  

 



 

 

 

Apek yang 

diamati 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemaun IV 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

guru 

tentang 

materi 

pemberian 

layanan 

informasi 

karier 

5. Menjawab 

pertanyaa

n teman 

√    

 

  √  

 

√    

 

  √  

 

6. Menjawab 

pertanyaa

n guru 

  √  

 

  √  

 

   √ 

 

  √  

 

7. Mengemu

kakan 

pendapat 

dengan 

inisiatif 

sendiri 

√    

 

   √ 

 

  √  

 

   √ 

 

8. Mengharg

ai teman 

yang 

sedang 

berpendap

   √ 

 

 √   

 

  √  

 

   √ 

 



 

 

 

Apek yang 

diamati 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemaun IV 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria Penilaian Jumla

h 

Kriteria 

Penilaian 
Jumla

h 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

at 

9. Membang

un sendiri 

pengetahu

an yang 

dimiliki 

 √   

 

√    

 

 √   

 

 √   

 

10. Meny

elesaaikan 

tugas yang 

sedang 

diberikan 

   √ 

 

 √   

 

   √ 

 

   √ 

 

 3 2 2 3 10 1 4 3 2 10 1 3 3 3 10 0 3 3 4 10 

Jumlah 3 4 6 12 25 1 8 9 8 26 1 6 9 12 28 0 6 9 16 31 

Jumlah 

(%) 
7,5

% 

10

% 

15

% 

30

% 

62,5% 2,

5

% 

20

% 

22,5

% 

20

% 

65% 2,

5

% 

15

% 

22,5

% 

30

% 

70% 
0

% 

15

% 

22,5

% 

40

% 

77,5% 
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Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase rata-rata  

adalah sebagai berikut. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝑃𝐼 + 𝑃𝐼𝐼 + 𝑃𝐼𝐼𝐼 + 𝑃𝐼𝑉

𝑁
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
62,5 + 65 + 70 + 77,5

4
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  68,75% 

 

Keterangan : 

PI  : persentase pertemuan I 

PII : persentase pertemuan II 

PIII : persentase pertemuan III 

PIV : persentase pertemuan IV 

N : Banyaknya pertemuan 

3.2.2.2. Analisis Data Gabungan Aktivitas Siswa Siklus II 

Tabel 4.21 tentang data gabungan aktivitas siswa siklus II. 

Berdasarkan tabel 4.21, aktivitas siswa pada tiap pertemuan mengalami 

peningkatan sebesar 5%. Keberhasilan peningkatan aktivitas siswa siklus II 

dapat dilihat dari presentase yang diperoleh sebagai berikut: 

Siklus I pertemuan I : 85% 

Siklus I pertemuan II : 90% 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase rata-rata  

adalah sebagai berikut. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝑃𝐼 + 𝑃𝐼𝐼

𝑁
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
85 + 90

2
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  87,5% 

Keterangan : 

PI  : persentase pertemuan I 

PII : persentase pertemuan II 

N : Banyaknya pertemuan III 
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Tabel 4.21 Data Gabungan Aktivitas Siswa Siklus II 

Apek yang diamati 

Pertemuan I Pertemuan II 

Kriteria Penilaian 
Jumlah 

Kriteria Penilaian 
Jumlah 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aktif dalam kegiatan pemberian 

layanan informasi karier 
   √ 

 
   √ 

 

2. Bekerjasama dengan teman    √     √  

3. Bertanya kepada teman tentang 

materi pemberian layanan informasi 

karier 

  √  

 

  √  

 

4. Bertanya kepada guru tentang materi 

pemberian layanan informasi karier 
   √ 

 
   √ 

 

5. Menjawab pertanyaan teman  √      √   

6. Menjawab pertanyaan guru   √      √  

7. Mengemukakan pendapat dengan 

inisiatif sendiri 
   √ 

 
  √  

 

8. Menghargai teman yang sedang 

berpendapat 
  √  

 
   √ 

 

9. Membangun sendiri pengetahuan 

yang dimiliki 
  √  

 
  √  

 

10. Menyelesaaikan tugas yang sedang 

diberikan 
   √ 

 
   √ 

 

 0 1 4 5 10 0 0 4 6 10 

Jumlah 0 2 12 20 34 0 0 12 24 36 

Jumlah (%) 0% 5% 30% 50% 85% 0% 0% 30% 60% 90% 
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3.2.2.3. Analisis Data Gabungan Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.21 di atas dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas siswa tiap siklus mengalami peningkatan. Tiap pertemuan 

mengalami peningkatan lalu diikuti oleh persentase rata-rata yang meningkat 

pula.  Peningkatan aktivitas siswa setiap siklus sebesar 18,75% dapat dilihat 

pada persentase sebagai berikut. 

Siklus I pertemuan I : 68,75% 

Siklus I pertemuan II : 87,5% 

3.2.3. Analisis Data Gabungan Hasil Belajar Siswa  

Berikut ini adalah tabel 4.22 tentang data gabungan penilaian 

pemahaman siswa terhadap metari pemberian layanan informasi karier pada  

siklus I dan siklus II. 

Tabel 4.22 Nilai siklus I dan Siklus II 

No

. 
Kelompok Nama Lengkap 

Nilai 

Keterangan Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 A 

SA 55 90 Meningkat 

ER 70 80 Meningkat 

LT 40 75 Meningkat 

AW 65 90 Meningkat 

NF 75 90 Meningkat 

YA 70 75 Meningkat 

ED 45 90 Meningkat 

2 B 

NP 75 85 Meningkat 

RI 70 75 Meningkat 

DK 70 90 Meningkat 

AA 55 75 Meningkat 

NA 70 90 Meningkat 

BS 45 70 Meningkat 

AI 60 75 Meningkat 

AS 55 75 Meningkat 

3 C 

RU 85 85 Stabil-Tuntas 

PD 85 85 Stabil-Tuntas 

LF 70 90 Meningkat 

FA 80 85 Meningkat 

MI 55 90 Meningkat 

MT 65 75 Meningkat 

RR 45 70 Meningkat 

4 D 

NRW  70 90 Meningkat 

DRI 70 85 Meningkat 

DB 45 70 Meningkat 



 

 

 

No

. 
Kelompok Nama Lengkap 

Nilai 

Keterangan Siklus 

I 

Siklus 

II 

MN 70 80 Meningkat 

AAN 75 80 Meningkat 

CPR 65 75 Meningkat 

NNI 75 75 Stabil-Tuntas 

FAN 65 90 Meningkat 

5 E 

MRN 40 70 Meningkat 

DST 35 70 Meningkat 

MA 65 75 Meningkat 

RBK 55 75 Meningkat 

DB  50 70 Meningkat 

ADK 75 85 Meningkat 

BA 65 75 Meningkat 

ES 65 90 Meningkat 

Junlah total 2390 3060  

Rata-rata 62.89 80.52  

 

Grafik 4.2 Perolehan Nilai Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, nilai siswa digolongkan ke dalam tiga 

macam, yakni meningkat-tuntas, stabil tuntas, dan meningkat-tidak tuntas. 

Siswa yang mendapat nilai golongan meningkat-tuntas ada 35 siswa. 

Siswa yang mendapat nilai stabil-tuntas ada 3 siswa. Nilai stabil tuntas 

ditemukan karena masih ada siswa yang belum bisa mengembangkan 

pemahaman informasi karier tentang kepribadian ke dalam dirinya sendiri. 

Siswa masih terpaku pada teori yang disampaikan dan belum mampu 

menerapkan secara baik teori tersebut terhadap pemahaman terhadap 

kepribadiannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu 
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diperbaiki agar pemberian layanan informasi karier dapat lebih maksimal 

dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dari pemberian layanan infomasi 

karier dapat tercapai pada semua siswa.  

Peningkatan nilai pemamaham siswa tentag materi pemberian 

layanan informasi karier dapat dilihat dari jumlah total nilai keseluruhan dan 

rata-rata yang diperoleh. Total nilai yang diperoleh tiap siklus adalah sebagai 

berikut. 

Siklus I : 2390 

Siklus II : 3060 

Sedangkan nilai rata-rata tiap siklus adalah sebagai berikut. 

Siklus I : 62.89 

Siklus II : 80.52 

 

3.2.4.  Hasil Lembar Respon Siswa 

Respon siswa terhadap penggunaan media “Mind Map” dalam 

pemberian layanan informasi karier dilakukan dengan cara pengisian lembar 

respon siswa. 

Lembar respon siswa diberikan untuk mengetahui dan mengukur 

respon siswa terhadap penggunaan media “Mind Map” dalam pemberian 

layanan informasi karier. Lembar respon siswa diberikan di akhir pemberian 

layanan informasi karier.  

 

Data hasil lembar respon siswa terhadap penggunaan media “Mind 

Map” dalam pemberian layanan informasi karier pada siswa kleas XII RPL B  

SMK Negeri 3 Tuban dapat dilihat pada tebel 4.23. 
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Tabel 4.23 Hasil Respon Siswa Terhadap Pemberian Layanan Informasi Karier Dengan Menggunakan Media “Mind Map” 

No. Pernyataan 
Frekuensi Jawaban Presentase Jawaban 

SS S R TS STS SS S R TS STS 

1 
Pemberian layanan informasi karier menarik dan 

menyenangkan 
14 23 1 - - 36,9% 60,5% 2,6% - - 

2 Materi yang disampaikan menarik 18 16 4 - - 47,4% 42,1% 10,5% - - 

3 
Cara penyampaian materi menarik dan mudah 

dipahami 
6 25 7 - - 15,8% 65,8% 18,4% - - 

4 
Penggunaan media menarik dan membantu pemberian 

layanan informasi karier 
15 18 4 1 - 39,5% 47,4% 10,5% 2,6% - 

5 
Media “Mind Map” membantu saya dalam memahami 

materi yang disampaikan 
8 21 7 2 - 21% 

55,36

% 
18,4% 5,3% - 

6 
Pemberian layanan informasi karier memberi wawasan 

lebih pada saya tentang kepribadian 
20 16 2 - - 52,6% 42,1% 5,3% - - 

7 
Saya dapat mengenali ciri dan sifat yanh ada pada diri 

saya melalui pemberian layanan informasi karier ini 
18 18 2 - - 47,4% 47,4% 5,2% - - 

8 Saya bersemangat untuk belajar 8 24 6 - - 21% 63,2% 15,8% - - 

9 
Metode pemberian layanan informasi secara kelompok 

membuat saya merasa lebih dekat dengan teman 
22 10 5 1 - 57,9% 26,3% 13,2% 2,6% - 

10 
Saya ingin cara penyampaian layanan seperti ini 

diterapkan pada mata pelajaran lainnya 
13 16 8 1 - 34,2% 42,1% 21,1% 2,6% - 

11 
Saya yakin adanya perubahan pengetahuan dan 

wawasan saya ke arah yang lebih baik 
16 14 8 - - 42,1% 36,8% 21,1% - - 

12 
Modul membantu saya dalam memahami materi 

layanan informasi karier 
13 23 2 - - 34,2% 60,5% 5,3% - - 

 



 

 

 

Pernyataan dalam lembar respon siswa berjumlah 12 butir yang di 

analisis menggunakan rumus : 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
× 100%  

Setiap butir pernyataan memiliki klasifikasi SS (Sangat setuju), S 

(setuju), R (ragu), TS (Tidak setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju), yang 

akan disesuaikan dengan frekuensi jawaban yang muncul, kemudian dibagi 

dengan jumlah respon siswa terhadap pemeberian layanan informasi karier. 

Misalnya butir pernyataan nomon enam menghasilkan : 

Jawaban SS = 
20

38
𝑥 100% = 52,6% 

Jawaban S = 
16

38
𝑥 100% = 42,1% 

Demikian cara penghitungan analisis persentase hasil lembar respon 

siswa. Cara tersebut berlaku untuk item pernyataan yang lain.  

Hasil respon siswa dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

Grafik. 4.3 Hasil Respon Siswa 

 

Berdasarkan grafik 4.3 diketahui bahwa item pernyatan pertama 

berbunyi Pemberian layanan informasi karier menarik dan menyenangkan 

sebanyak 14 siswa menyatakan sangat setuju dengan persentase 36,9% dan 

23 siswa menyatakan setuju dengan persentase 60,5%. Namun masih ada satu 
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siswa (2,6%) yang ragu-ragu dengan peryataan ini. Hal ini dapat diketahui 

bahwa hampir seluruh siswa kelas XII RPL B menyatakan bahwa pemberian 

layanan informasi karier dengan menggunakan media “Mind Map” ini 

menarik dan menyenangkan.  

Pernyataan kedua dapat disimpulkan bahwa materi yang 

disampaikan menarik. Pernyataan ini dibuktikan dengan sebanyak 18 siswa 

(47,4%) sangat setuju dengan hal ini, dan siswa yang menyatakan setuju 

sebanyak 16 orang (42,1%). Namun masih ada 4 siswa (10,5%) lainnya ragu-

ragu dengan hal ini.  

Meskipun 7 siswa (18,4%) masih ragu dengan pernyatan ketiga yang 

berbunyi cara penyampaian materi menarik dan mudah dipahami, namun 

sebanyak 6 siswa dengan persentase 15,9% menyatakan sangat setuju, namun 

25 siswa dengan persentase 65,8% lainnya menyatakan setuju dengan 

pernyataan ini.. Dengan hasil persentase ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

materi pemberian layanan informs karier disampaikan dengan cara yang 

menarik dan mudah dipahami melalui menggunakan media “Mind Map” dan 

slide powerpoint.   

Sebanyak 4 siswa dengan persentase 10,5% ragu-ragu, 1 siswa 

(2,6%) tidak setuju dengan peryataan keempat. Namun masih ada sebanyak 

15 siswa dengan persentase 39,6% menyatakan sangat setuju dan 18 siswa 

lainnya dengan persentase 47,4% menyatakan setuju untuk pernyataan 

keempat, yaitu penggunaan media menarik dan membantu pemberian layanan 

informasi karier. Dalam penelitian ini, media yang digunakan adalah “Mind 

Map” dan media bantu slide powerpoint.  

Pernyataan kelima Media “Mind Map” membantu saya dalam 

memahami materi yang disampaikan, sebanyak 2 siswa (5,3%) menyatakan 

tidak setuju, dan sebanyak 7 siswa (18,4%) menyatakan ragu-ragu tentang 

pernyataan ini. Namun masih ada 21 siswa (55,3%) menyatakan setuju dan 8 

siswa (21%) sangat setuju. Guru menyadari bahwa penggunaan media masih 

belum bisa membuat semua siswa mengerti dan paham dengan materi yang 

diberikan. Hal ini disebabkan tipe belajar siswa yang berbeda-beda, dan 



 

 

 

adalah tugas guru untuk dapat menggunakan segala cara agar siswa dengan 

beragam tipe belajar dapat memahami materi yang disampaikan dengan 

menggunakan media apapun itu.  

Pernyataan keenam Pemberian layanan informasi karier memberi 

wawasan lebih pada saya tentang kepribadian dinilai oleh sebanyak 20 siswa 

(52,7%) dengan pernyataan sangat setuju, 16 siswa (42,1%) setuju dan masih 

ada 2 siswa (5,3%) yang ragu-ragu. Meski masih ada siswa yang ragu-ragu 

dengan keadaan bertambahnya wawasan tentang kepribadian, namun hampir 

94,8% siswa dari 38 siswa merasakan manfaat pemberian layanan informasi 

karier ini. 

Sebanyak 2 siswa (5,3%) menyatkan ragu-ragu untuk pernyataan 

ketujuh yang berbunyi : Saya dapat mengenali ciri dan sifat yang ada pada 

diri saya melalui pemberian layanan informasi karier ini. Namun dengan 

jumlah yang sama, yaitu masing-masing 18 siswa, menyatakan sangat setuju 

dan setuju bahwa dengan pemberian layanan informasi karier siswa dapat 

mengenali cirri dan sifat yang dimiliki.  

Pernyataan kedelapan Saya bersemangat untuk belajar, direspon 

dengan sangat setuju oleh 8 siswa (21%), setuju oleh 24 siswa (63,2%) , dan 

ragu-ragu sebanyak 6 siswa (15,8%). Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

menjadi berminat dan semangat untuk mengikuti pemberian layanan 

informasi karier dengan penggunaan media “Mind Map”. 

Pernyataan kesembilan yang berbunyi Metode pemberian layanan 

informasi secara kelompok membuat saya merasa lebih dekat dengan teman 

direspon sangat setuju oleh 22 siswa (57,9%), direspon setuju oleh 10 siswa 

(26,3%), direspon ragu-ragu oleh 5 siswa (13,2%), dan direspon tidak setuju 

oleh 1 siswa (2,6%). Setelah di analisis, sejumlah 9 siswa yang menyatakan 

ragu-ragu dan tidak setuju terhadap peryataan kesembilan ini, adalah siswa 

yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Namun, meskipun demikian 

metode pemberian layanan informasi karier secara kelompok telah membuat 

84,2% dari 38 siswa merasa dekat dengan temannya. 



 

 

 

Pernyataan kesepuluh Saya ingin cara penyampaian layanan seperti 

ini diterapkan pada mata pelajaran lainnya , direspon tidak setuju oleh 1 siswa 

(2,6%), direspon ragu-ragu oleh 8 siswa (21%), direspon setuju oleh 16 siswa 

(42,1%) dan direspon sangat setuju oleh 13 siswa (34,2%). Dengan bukti ini 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa senang dengan cara 

penyampaian layanan BK dan ingin diterapkan pada mata pelajaran lainnya. 

Pernyataan kesebelas Saya yakin adanya perubahan pengetahuan dan 

wawasan saya ke arah yang lebih baik direspon sangat setuju oleh 16 siswa 

(42,1%), dan direspon setuju oleh 14 siswa (36,8%). Namun masih ada 8 

siswa (21%) yang merespon ragu-ragu terhadap pernyatan ini. Meskipun 

demikian, secara garis besar dengan adanya pemberian layanan informasi 

karier dengan menggunakan media “Mind Map” telah membuat siswa 

mengalami perubahan pengetahuan dan wawasan, terutama tentang 

kepribadiannya. 

Sebanyak 13 siswa (34,2%) menyatakan sangat setuju dengan 

pernyatan keduabelas yang berbunyi : Modul membantu saya dalam 

memahami materi layanan informasi karier. Sedangkan 23 siswa (60,5%) 

lainnya menyatakan setuju dan sisanya 2 siswa (5,3%) masih ragu-ragu 

dengan adanya modul yang membantu siswa memahami materi.  

Data yang telah dianalisis pada bagian ini memberikan sejumlah hal 

yang dapat dijadikan kesimpulan singkat. Pertama, aktivitas guru dan siswa 

dalam proses pemberian layanan informasi karier sangat terbantu dengan 

menggunakan media “Mind Map”. Guru dapat meningkatkan performa yang 

berkualitas dalam memberikan layanan-layanan Bimbingan Konseling kepada 

siswa. Sedangkan siswa menjadi tertarik dengan pemberian layanan BK, 

khususnya layanan informasi karier, yang ditunjukkan dengan operasaan 

senang, tertarik dan pemahaman materi yang berdampak pada bertambahnya 

pengetahuan dan wawasan siswa tentang informasi karier, utamanya tentang 

kepribadian. pemberian layanan informasi karier sangat terbantu dengan 

adanya media “Mind Map” 

3.2.5. Hasil Wawancara 



 

 

 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data sebagai pelengkap 

analisis hasil penelitian dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi 

karier dengan menggunakan media “Mind Map”. Wawancara dilakukan 

terhadap tiga komponen penting dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu 

siswa, guru pamong dan rekan sejawat. Wawancara dilakukan pada akhir 

pelaksanaan pemberian layanan informasi karier. 

4.3.5.1 Hasil Wawancara Siswa 

Wawancara dengan siswa kelas XII RPL B dilakukan pada siswa 

bernama RU (I) dan AST (II). Berikut ini hasil wawancara yang telah 

dilakukan. 

No. Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 

Bagaimana menurut 

pendapatmu tentang 

pemberian layanan 

informasi karier yang baru 

kalian ikuti? 

I. Seru, karena ada permainan dan 

rewardnya. 

II. Menyenangkan. Kita dapat mengerti 

kepribadian kita sambil bermain, dan 

ada hadiah yang diberikan. 

2 

Apakah kalian senang 

dengan pemberian layanan 

informasi karier yang baru 

kalian ikuti? Mengapa? 

I. Senang sekali. Saya ingin tiap 

pemberian layanan informasi diberikan 

seperti ini. 

II. Ya. Sangat menyenangkan mengikuti 

pemberian layanan informasi karier. 

Kita bisa bermain tapi juga bisa 

mengerti kepribadian kita. 

3 

Bagaimana menurut 

pendapatmu tentang cara 

guru menerangkan atau 

menjelaskan materi 

layanan informasi karier? 

I. Enak, bisa dipahami, karena diberikan 

contoh yang ada di sekitar kita. 

II. Penyampaiannya enak, tapi modulnya 

masih sulit dipahami. 

4 

Apakah kalian dapat 

memahami materi layanan 

informasi karier yang telah 

disampaikan oleh guru 

BK? 

I. Bisa. Karena langsung dikembalikan 

kepada diri kita sendiri untuk 

memahami cirri, sifat dan perilaku 

sehari-hari kita. 

II. Bisa setelah diberikan contoh yang 

real. 

5 

Bagaimana pendapatmu 

tentang media “Mind 

Map” yang digunakan 

dalam pemberian layanan 

informasi karier? 

I. Lucu, menarik dan bagus. Bisa 

menggambarkan isi diri kita 

II. Sangat menarik, karena untuk yang 

tidak bisa berkata-kata,bisa dibaca 

melalui tulisan 

6 
Bagaimana pendapatmu 

tentang tes tertulis yang 

I. Yang pertama sulit, karena berupa 

teori. Tapi yang kedua mudah, tinggal 



 

 

 

No. Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

dilakukan oleh guru BK? menilai perilaku teman sebangku dan 

menganalisis perilaku diri sendiri. 

II. Mudah, dan membuat saya semakin 

tahu bagaimana kepribadian saya. 

 

 

 

4.3.5.2 Hasil Wawancara Rekan Sejawat 

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan dengan rekan 

sejawat. 

No. Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 

Bagaimana menurut 

pendapat Anda tentang 

pemberian layanan 

informasi karier yang 

dilakukan oleh peneliti? 

Berbeda dan merupakan bentuk 

pembaharuan terhadap pelaksanaan 

layanan BK di sekolah. Hal ini akan 

meningkatkan kualitas pelayanan BK dan 

meningkakan ketrampilan guru BK 

dalam pemberian layanan BK. 

2 

Apakah siswa terlihat 

tertarik dan senang dengan 

pemberian layanan 

informasi karier yang 

dilakukan oleh peneliti? 

Mengapa? 

Siswa tertarik dengan media yang 

digunakan dan antusias untuk terus 

mengikuti layanan informasi karier yang 

diberikan.  

3 

Bagaimana menurut 

pendapat Anda tentang 

cara peneliti  menerangkan 

atau menjelaskan materi 

layanan informasi karier? 

Peneliti kurang bisa merangkul siswa 

untuk memahami materi karier yang 

diberikan. Namun pada pertemuan di 

siklus II, peneliti telah dapat 

mengarahkan siswa untuk memahami 

materi karier secara bersama-sama dan 

merata pada siswa. 

4 Apakah siswa dapat Materi yang diberikan masih sulit 



 

 

 

No. Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

memahami materi layanan 

informasi karier yang telah 

disampaikan oleh peneliti? 

dipahami siswa, namun pada siklus II 

peneliti telah mampu menyederhanakan 

penyampaian materi agar mudah diterima 

siswa seusia kelas XI IPA. 

5 

Bagaimana pendapat Anda 

tentang media “Mind 

Map” yang digunakan 

peneliti dalam pemberian 

layanan informasi karier? 

Media yang digunakan menarik dan bisa 

membuat siswa semangat untuk 

mengikuti pemberian layanan informasi 

karier. Namun masih belum dapat 

merangkul siswa untuk fokus. Perlu 

peningkatan dala pengelolaan kelas dan 

siswa yang lebih baik lagi. 

6 

Bagaimana pendapat Anda 

tentang tes atau evaluasi 

yang dilakukan oleh 

peneliti? 

Tes yang diberikan bersifat aplikatif. 

Dengan tes tersebut selain dapat 

mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa tentang materi yang diberikan, 

siswa juga dapat lebih memahami 

bagaimana kepribadian yang dimilikinya 

melalui tes tertulis tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian yang berjudul Penerapan Konsep “Mind Map” Dalam 

Bimbingan Karir Sebagai Strategi Penggalian Data Untuk Meningkatkan 

Pelayanan Penempatan Dan Penyaluran Siswa Kelas XII di SMK Negeri 3 

Tuban Tahun Pelajaran 2016-2017 menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Penelitian ini menggunakan 

dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Pada siklus I, partisipasi siswa dalam 

mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat dan menjawab pertanyaan 

masih terlihat malu-malu pemahaman materi terhadap layanan informasi 

kurang baik. 

Sedangkan pada siklus II partisipasi siswa mengalami peningkatan 

yaitu dari pengamatan yang dilakukan guru BK, selain itu siswa mampu 

memanfaatkan media “Mind Map” dalam menentukan pilihan studi lanjut 

antara bekerja dan meneruskan ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan 

dan kualitas yang mereka miliki masing-masing. 

B. Saran   

Berdasarkan hasil simpulan yang telah diuraikan di atas, maka akan 

dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu: 

1. Bagi guru BK 

Dengan adanya bukti bahwa media “Mind Map” efektif digunakan 

dalam layanan informasi karir, maka diharapkan guru BK dapat 

meningkatkan kreatifitasnya dalam memberikan layanan informasi pada 

siswa.  

 

 



 

 

 

2. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak sekolah dapat 

mendukung kinerja guru BK dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan 

guna memperlancar pemberian layanan bimbingan dan konseling. 
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