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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengambilan keputusan karir siswa 

kelas XI SMA Negeri 5 Banjarmasin sebelum dan sesudah diberikan model 

konseling trai and factor dalam program layanan konseling kelompok, serta untuk 

mengetahui efektivitas model konseling ini dalam meningkatkan pengambilan 

keputusan karir siswa kelas XI SMA Negeri 5 Banjarmasin. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen 

dengan rancangan pre–eksperimental designs, dengan menggunakan bentuk 

intact-group comparison. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 

Banjarmasin. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa pada kelas XI IPS 1 yang 

berjumlah 38 orang. Sampel pada penelitian ini diperoleh melalui kriteria inklusi 

dengan menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 10 orang. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah bahan perlakuan berupa “Pedoman 

Model Konseling Trait and Factor untuk Meningkatkan Pengambilan Keputusan 

Karir Siswa” dan instrument pengumpulan data berupa skala pengukuran tingkat 

pengambilan keputusan karier siswa. Teknik analisis data menggunakan rumus t-

test. Berdasarkan pengujian dari data yang didapatkan thit > ttab 0,95 (8,24 > 2,751) 

maka Ho ditolak atau HA di terima. Maka, dari perbandingan tersebut dinyatakan 

bahwa Ho ditolak atau Ha di terima yang artinya ada perbedaan tingkat 

pengambilan keputusan karir siswa sebelum diberikan konseling dengan 

menggunakan model konseling trait and factor dan sesudah diberikan konseling.  

  
Kata Kunci: trait and factor, pengambilan keputusan karir 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah sebagai tempat siswa menuntut ilmu 

memiliki fungsi untuk membimbing siswa agar 

memiliki keterampilan, pengetahuan, pembentukan 

sikap positif, kepribadian dan pergaulan. Sebagai 

tolak ukur terhadap keberhasilan pendidikan adalah 

prestasi belajar siswa. Prestasi belajar tersebut 

merupakan hasil yang dicapai oleh individu (siswa) 

setelah mengalami proses belajar dalam jangka 

waktu tertentu.  

Pendidikan yang  mampu mendukung  

pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan 

datang adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan segenap potensi yang dimiliki 

peserta didik sehingga peserta didik benar-benar 

mampu menghadapi dan memecahkan masalah atau 

problema kehidupan yang dihadapinya. 

Agar peserta didik mampu mengembangkan 

bakat, minat dan potensi yang dimiliki untuk menuju 

karirnya maka peserta didik harus mengikuti 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi 
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yang dimilikinya. Pendidikan yang akan peserta 

didik pilih harus sesuai dengan keinginan yang 

dimiliki tanpa paksaan dan dorongan dari orang lain. 

Kemandirian dalam menentukan pilihan sejak dini 

akan membantu memotivasi peserta didik, agar 

pendidikan yang dijalaninya bisa menyenangkan dan 

dilakukan sepenuh hati.Membuat  keputusan  karir  

adalah tugas perkembangan penting pada masa 

remaja akhir dan dewasa awal. remaja dapat 

membuat keputusan karir ketika mereka memahami 

kemampuan bakat khusus, prestasi akademik, dan 

keterampilan kerja. Minat kejuruan dan karakteristik 

kepribadian yang dimiliki. 

Pada hakikatnya kehidupan remaja di dalam 

pendidikan merupakan awal kehidupan kariernya. 

Baik di dalam kehidupan pendidikan maupun 

kehidupan karir, para remaja memperoleh 

pengalaman yang menggambarkan adanya pasang 

surut (Sunarto,2013 : 191). 

Masalah yang dihadapi dalam  proses 

perkembangan karier itu remaja  sering  mengalami 

berbagai hambatan. Masalah dan  hambatan  itu 

dapat berasal dari dalam dirinya sendiri, dari luar 

dirinya atau pun lingkungannya. Masalah yang 

berasal dari dalam dirinya antara lain sering tejadi 

bahwa minat remaja tidak sesuai dengan 

kemampuannya (Sunarto, 2013:204). 

Apabila permasalahan ini tidak cepat ditangani 

akan menimbulkan berbagai dampak, antara lain 

yang akan muncul pada siswa yang mengalami 

kebingungan dalam memilih kariernya yaitu, 

mengalami kekhawatiran dan cenderung memberi 

reaksi yang berlebihan pada stress yang ringan, 

keluhan fisik yang lazim antara lain adalah tidak 

dapat tenang, tidur terganggu, Disamping itu 

individu tersebut terus menerus mengambil 

keputusan. Jika individu tersebut akhirnya 

mengambil keputusan hal ini akan menghasilkan 

kekhwatiran lebih lanjut. 

Berdasarkan  uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengambilan keputusan  secara umum adalah 

suatu proses memilih di antara beberapa pilihan 

untuk meraih hasil terbaik yang diharapkan. 

Keputusan  adalah  pilihan yang ditetapkan dan 

diambil sesudah mempertimbangkan dan 

memikirkannya secara matang terlebih dahulu serta 

keberanian untuk  menanggung  resiko yang akan 

dihadapi. Karier adalah pekerjaan, profesi seseorang 

akan bekerja dengan senang hati dan penuh 

kegembiraan apabila apa yang dikerjakan itu 

memang sesuai dengan keadaan dirinya, 

kemampuannya dan minatnya (Walgito, 2010 : 201). 

Karier adalah pekerjaan, profesi menurut 

Hornby (dalam Walgito, 2010:201) seseorang akan 

bekerja dengan sepenuh hati dan penuh kegembiraan 

apabila apa yang dikerjakan itu memang sesuai 

dengan keadaan dirinya, kemampuannya, dan 

minatnya. Seseorang dapat bekerja dengan baik, 

senang, dan tekun, diperlukan adanya kesesuaian 

tuntutan dari pekerjaan atau jabatan itu dengan apa 

yang ada didalam diri individu yang bersangkutan. 

Pengambilan keputusan pada dasarnya 

merupakan proses memilih satu penyelesaian dari 

beberapa alternatife yang ada. Keputusan  yang  

akan  kita ambil tentunya perlu didukung beberapa 

faktor yang akan memberikaan keyakinan kepada 

kita sebagai pengambilan keputusan bahwa 

keputusan tersebut adalah tepat. Lingkungan adalah 

salah satu factor yang akan mempengaruhi 

seseorang ataupun sebuah organisasi dalam 

pengambilan keputusan  (Sule & Saefullah, 2005 : 

116-117).  

Berdasarkan hasil  studi pendahuluan yang 

dilakukan di SMA Negeri 5 Banjarmasin pada 

tanggal 12 Mei 2015 melalui wawancara kepada 

Wiyono konselor yang ada disekolah. Hasil dari 

studi pendahuluan tersebut Wiyono konselor sekolah 

menceritakan permasalahan yang sering dialami 

siswa dalam mengambil keputusan karir adalah 

kurangnya pemahaman  yang  mantap mengenai 

program studi yang dimasuki, program studi yang 

dimasuki bukan pillihan diri sendiri,belum 
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memahami  jenis pekerjaan yang  sesuai dengan  

kemampuan sendiri, masih merasa bingung untuk 

memilih jenis pekerjaan yang cocok dengan  

kemampuan dan minat yang dimilikinya dan sering 

merasa pesimis bahwa setelah lulus akan mendapat 

pekerjaan yang diharapkan dan kurangnya motivasi. 

Dari permasalahan di atas yang membuat siswa 

merasa sulit untuk mengajukan  permasalahan yang 

mereka hadapi mengenai karier mereka, melainkan 

adalah siswa merasa bimbang untuk memilih 

pendidikan lanjutan mereka yaitu perguruan tinggi 

atau pengambilan dalam  membuat  keputusan karier  

nantinya ketika tamat dari sekolah  SMA. Karena 

pendidikan  karir  hendaknya sudah mereka 

dapatkan dari jenjang SMA, karena pendidikan karir 

bukan hanya untuk kepentingan  sesaat saja, 

melainkan karir ini akan mereka jalani hingga 

mereka mengakhiri pekerjaannya. 

Upaya yang pernah dilakukan oleh konselor 

adalah dengan memberikan layanan informasi 

kepada  siswa kelas XI mengenai jurusan yang bisa 

dimasuki di perguruan tinggi serta peluang kerja 

yang bisa diperoleh jika memasuki jurusan tersebut. 

Namun upaya yang pernah dilakukan masih kurang 

efektif, karena sulitnya siswa untuk menyerap 

informasi yang diberikan oleh konselor. 

Ditinjau dari permasalahan di atas, peneliti ingin 

mencoba mengatasi  hal  tersebut  dengan  

menerapkan  suatu layanan konseling kelompok 

dengan menggunakan model trait and factor yang 

sebelumnya, belum pernah dilakukan sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan 

karier. 

Dalam  hal  ini, penggunaan  layanan  konseling  

trait  and factor merupakan corak konseling yang 

menekankan pada pemahaman  diri melalui testing 

psikologis dan penerapan pemahaman  itu dalam  

memecahkan beraneka masalah yang dihadapi, 

terutama  yang  menyangkut  pilihan  program studi 

dan atau bidang pekerjaan (Winkel, 2012 : 407- 

409). 

Konseling trait and factor memiliki tujuan untuk 

mengajak siswa (konseling) untuk berfikir mengenai 

dirinya serta mampu mengembangkan cara-cara 

yang dilakukan agar dapat keluar dari masalah yang 

dihadapinya. Dengan pemberian konseling dan 

arahan-arahan mengenai pilihan karir dan 

penyesuaian dengan kemampuan yang dimiliki 

siswa, diharapkan  siswa dapat  mengembangkan 

dirinya untuk  kedepannya  setelah  tamat SMA dan 

melanjutkan ke jenjang  pendidikan yang  lebih 

tinggi atau terjun ke dunia kerja. Selain  itu, juga 

diharapkan siswa  sudah  memiliki  bekal  

pendidikan dan kematangan karir yang tinggi untuk 

mulai memilih dan berkarir dalam bidang yang 

sudah mereka matangkan/mantapkan pilihannya. 

Model Trait and factor 

Trait and factor dalam pengambilan keputusan 

beranggapan bahwa tiap individu mempunyai sifat-

sifat dan karakteristik tertentu. Pilihan yang tersedia 

bagi individu mempunyai faktor-faktor atau 

persyaratan-persyaratan yang dapat dikenali. Bila ini 

diketahui, individu dapat menyesuaikan dengan 

persyaratan-persyaratan pilihan, apabila perlu 

mengadakan kompromi (Nursalim, 2013: 169). 

Untuk dapat mencapai tujuan pembicaraan yang 

efektif, maka seorang pembicara yang memiliki 

keterampilan hendaknya memiliki karakteristik yang 

tepat.  

Menurut Gibson (2011: 454), pendekatan trait 

and factor ini didasarkan  pada  konsep Frank 

Parsons yang menyarankan tiga langkah besar untuk 

mengembangkan pengambilan  keputusan  karier  

individu Langkah-langkah tersebut berbunyi sebagai 

berikut : 

1. Sebuah pemahaman yang jelas dan objektif 

tentang diri seseorang. 

2. Sebuah pengetahuan tentang persyaratan dan 

karakteristik karier – karier yang spesifik. 

3. Sebuah pengakuan dan pengaplikasian hubungan 

antara poin 1 dan 2 di atas bagi sebuah 

perencanaan karier yang sukses. 
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Menurut Fauzan Lutfi (2004 : 94) pada prinsip 

konselor trait and factor ini, membantu 

memecahkan masalah konseli yang berkenaan 

dengan kariernya. Proses konseling trait and factor 

ini berlangsung dalam 6 tahap yaitu, antara lain: 

1. Analisis  merupakan tahapan  kegiatan: 

pengumpulan informasi dan data  mengenai 

konseli. Konselor dan konseli memiliki 

informasi yang dapat dipercaya, tepat, dan 

relevan untuk  mendiagnosis  pembawaan, 

minat,  motif,  keseimbangan emosional  dan 

sifat-sifat lain yang memudahkan penyesuaian 

diri. Analisis dapat dilakukan dengan  

menggunakan  alat-alat, seperti:  cacatan 

kumulatif, wawancara, catatan anekdot, tes 

psikologis, dan studi kasus.  Selain 

mengumpulkan data obyektif, konselor harus 

memperhatikan pula cita-cita dan sikap konseli 

dan cara  memandang permasalahannya. 

2. Sintesis merangkum dan mengatur data hasil 

analisis yang sedemikian rupa sehingga 

menunjukkan bakat konseli, kelamahan dan  

kekuatan, serta kemampuan penyesuaian diri. 

3. Diagnosis merupakan tahapan untuk 

menemukan ketetapan dan pola yang dapat 

mengarahkan kepada permasalahan, sebab-

sebabnya, serta sifat-sifat konseli yang relevan 

dan berpengaruh terhadap proses penyesuaian 

diri. Langkah diagnosis  mencakup, identifikasi  

masalah,  menentukan sebab-sebab. 

4. Prognosis ini bersangkutan dengan upaya 

memprediksikan kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi berdasarkan data yang ada 

sekarang. 

5. Konseling merupakan hubungan membantu 

konseli untuk  menemukan sumber diri sendiri 

maupun sumber di luar dirinya dalam upaya 

mencapai perkembangan dan  penyesuaian 

optimal sesuai  dengan  kemampuannya. Dalam 

kaitan ini ada lima sifat konseling, yaitu : belajar 

terpimpin menuju pengertian diri,  

mendidik/mengajar kembali  untuk mencapai 

tujuan kepribadiannya dan penyesuaian 

hidupnya, bantuan pribadi agar konseli mengerti 

dan terampil dalam menerapkan prinsip dan 

teknik yang  diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari, Konseling yang mencakup hubungan dan 

teknik  yang bersifat menyembuhkan dan 

mendidik kembali yang sifatnya sebagai katarsis 

atau penyaluran. 

6. Tindak lanjut memberikan bantuan kepada 

konseli  dalam menghadapi masalah baru  

dengan mengingatkannya kepada masalah 

sumbernya sehingga menjamin keberhasilan 

konseling. Teknik yang digunakan konselor 

harus  disesuaikan dengan individualitas konseli, 

mengingat bahwa individu itu sifatnya unik, 

sehingga tidak ada teknik yang baku yang  

berlaku untuk semua konseli 

Pengambilan Keputusan Karier 

Pengambilan keputusan karier adalah proses 

pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari 

beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan yang 

dimaksudkan disini adalah dalam karier.  

Pada usia remaja, telah mulai jelas terbentuknya 

cita-cita dewasa nanti. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa remaja telah memiliki minat yang 

jelas terhadap jenis pekerjaan (Sunarto & Hartono, 

2013: 192).  

Tujuan bimbingan kelompok yang dikemukakan 

oleh Prayitno dan Erman Amti (2009) terbagi dalam 

dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. 

Adapun tujuan umum dari layanan bimbingan 

kelompok adalah berkembangnya sosialisasi siswa, 

khususnya kemampuan komunikasi anggota 

kelompok. Sering menjadi kenyataan bahwa 

kemampuan bersosisalisasi/berkomunikasi 

seseorang sering terganggu oleh perasaan dan 

terkukung serta tidak efektif. Melalui layanan 

bimbingan kelompok diharapkan hal-hal yang 

menganggu atau menghimpit perasaan dapat 
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diungkapkan, diringankan melalui berbagai cara, 

pikiran yang buntu atau beku dicairkan dan 

didinamikkan melalui masukkan dan tanggapan 

baru, persepsi yang menyimpang atau sempit 

diluruskan dan diperluas melalui pencairan pikiran, 

sikap yang tidak efektif kalau perlu diganti dengan 

yang baru yang lebih efektif. 

Sebagai makhluk berkesadaran dan bebas 

menentukan pilihannya sendiri, jalan yang diemban 

oleh manusia terlihat demikian banyak. Apalagi di 

zaman sekarang ini permasalahan seperti, memilih 

sekolah, jurusan sekolah, universitas, jurusan kuliah, 

pekerjaan, bidang pekerjaan dan kantor 

mengharuskan manusia mengambil keputusan dalam 

hal karirnya. Menurut Sonarto dan Hartono 

(2013:192) pada usia remaja, seorang remaja telah 

mulai jelas terbentuknya cita-cita dewasa nanti. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa remaja telah 

memiliki minat yang jelas terhadap jenis pekerjaan.  

Menurut Sunarto & Hartono (2013: 204-205) 

dalam menghadapi remaja yang mengalami 

kesulitan atau masalah dalam memilih karier dapat 

dilakukan beberapa hal, antara lain : 

1. Pelajari dirimu sendiri, karena kesadaran diri 

dalam bakat, kemampuan dan ciri-ciri pribadi 

dia miliki merupakan kunci dari ketetapan 

perencanaan karir.  

2. Dibidang apa kamu paling merasa sreg 

(comfortable) 

3. Tulislah rencana dan cita-citamu secara formal.  

4. Biasakan dirimu dengan tuntutan pekerjaan 

tertentu yang kamu minati  

5. Tinjau dan bicarakan lagi rencana karirmu itu 

dengan orang lain  

6. Jika ternyata pilihan karirmu tidak cocok, 

hentikan.  

Supriatna dan Budiman (2010: 23) menyatakan 

permasalahan karier yang dirasakan siswa adalah:  

1. Siswa kurang memahami cara memilih program 

studi yang cocok dengan kemampuan dan minat 

2. Siswa tidak memiliki informasi tentang dunia 

kerja yang cukup  

3. Siswa masih bingung memilih pekerjaan 

4. Siswa masih kurang mampu memilih pekerjaan 

yang sesuai dengan kemampuan dan minat 

5. Siswa merasa cemas untuk mendapatkan 

pekerjaan setelah tamat sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan 

model  konseling  trait and  factor  untuk dapat  

membantu  siswa meningkatkan kemampuan siswa 

dalam  mengambil  keputusan karier dan 

menemukan tempatnya dalam dunia kerja yang 

sesuai potensi yang dimilikinya. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan pre-

eksperimen desings sedangkan rancangan 

eksperimen yang digunakan adalah intact-group 

comparison, yaitu pada desain ini terdapat satu 

kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi 

dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk 

eksperimen (yang diberi perlakuan) dan setengah 

untuk kelompok kontrol (yang tidak diberi 

perlakuan). 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI 

SMA Negeri 5 Banjarmasin tahun pelajaran 

2015/2016. Masalah yang akan diperhatikan adalah 

pengambilan keputusan karier siswa kelas XI SMA 

Negeri 5 Banjarmasin. Alasan memilih sekolah ini 

adalah berdasarkan hasil studi masalah yang 

dilakukan pada siswa kelas XI SMA Negeri 5 

Banjarmasin mereka mengalami kesulitan untuk 

menentukan keputusan karier terutama 

menyeimbangkannya dengan potensi yang dimiliki 

mereka sehingga mereka cenderung memutuskan 

karier tanpa pertimbangan matang. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan 

setelah pemberian konseling pada tahap akhir yaitu 

pada pertemuan keempat dari proses konseling, 

sudah terlihat perubahan yaitu adanya peningkatan 

pada pengambilan keputusan karir yang konseli 
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alami. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan 

model konseling trait and factor dalam 

meningkatkan pengambilan keputusan karir siswa 

kelas XI IPS 1, maka dilakukan analisis hasil pre-

test dan post-test yakni adanya perbedaan nilai rata-

rata dan persentase sebelum dan sesudah diberikan 

model konseling trait and factor, dimana nilai rata-

rata sebelum diberikan teknik tersebut adalah 83,60 

dengan persentase 61,46% dan sesudah diberikan 

teknik mengalami peningkatkan menjadi rata-rata 

115,20 dengan persentase 81,77%. 

Peningkatan persentase tingkat pengambilan 

keputusan karir pada konseli setelah dilakukan 

treatment juga didukung dari adanya pernyataan 

konseli atas perubahan pengambilan keputusan karir 

yang konseli rasakan. Yang mana perubahan positif 

itu dinyatakan konseli dalam kurun waktu kurang 

lebih 8 hari dan dalam 4 kali pertemuan proses 

konseling dengan menggunakaan model konseling 

trait and factor. 

Adapun untuk kelompok kontrol terdapat adanya 

perbedaan nilai rata-rata dan persentase sebelum dan 

sesudah diberikan model konseling trait and factor, 

dimana nilai rata-rata sebelum konseling adalah 

93,80 dengan persentase 68,97% dan rata-rata hasil 

post-test mengalami penurunan dan peningkatan 

yang tidak terlalu signfikan menjadi rata-rata 94,40 

dengan persentase 68,41% dengan perbedaan 

persentase 0,56%. 

Sebelum mengikuti konseling diperoleh 

persentase rata-rata pengambilan keputusan karir 

61,46% dengan kategori rendah. Setelah mengikuti 

konseling trait and factor persentase rata-rata 

pengambilan keputusan karir menjadi 81,77% dalam 

kategori sedang, maka didapatkan kenaikan skala 

pengambilan keputusan karir dengan persentase rata-

rata sebesar 20,31%. 

Pada kelompok kontrol, sebelumnya diperoleh 

persentase rata-rata pengambilan keputusan karir  

68,97% dalam kategori sedang. Setelah dilakukan 

kembali pengukuran dengan menggunakan skala 

pengambilan keputusan karir dengan jangka waktu 

selama 8 hari yaitu setelah selesai pemberian 

treatment kepada kelompok treatment persentase 

rata-rata pengambilan keputusan karir pada 

kelompok kontrol menjadi 68,41% dalam kategori 

sedang. Kategori persentase pengambilan keputusan 

karir kelompok kontrol memang tidak mengalami 

perubahan, namun persentase pengambilan 

keputusan karir konseli mengalami penurunan 

dengan rata-rata sebesar 0,56%. 

Secara lebih spesifik peningkatan tingkat 

pengambilan keputusan karir konseli pada kelompok 

treatment di dalam proses konseling sebagai berikut: 

Konseli 1 (A001/A.R.) 

Pada saat pre-test mendapatkan skor skala 

pengambilan keputusan karir sebesar 61,76% dalam 

kategori rendah mengalami peningkatan skor 

pengambilan keputusan karir pada hasil post-test 

menjadi 79,41% dalam kategori sedang. Konseli 

(A.R.) merupakan konseli yang mengalami 

peningkatan tingkat pengambilan keputusan karir 

yang signifikan. Salah satu hal yang membuat 

konseli mendapatkan hasil yang optimal di dalam 

proses konseling ini yaitu siswa di dalam mengikuti 

konseling terlihat benar-benar menunjukan 

kemajuan secara bertahap dan mempunyai keinginan 

yang tinggi untuk pengambilan keputusan karir. 

Dipertemuan pertama konseli (A.R.) menunjukkan 

sikap yang gugup, kurang antusias terhadap proses 

konseling, disini konselor berusaha memberikan 

arahan dan motivasi untuk membangkitkan 

semangat dan kemauannya untuk melaksanakan 

proses konseling dan berkomitmen untuk 

mendapatkan perubahan yang diharapkan. Setelah 

penjalinan raport dan penggalian masalah terhadap 

konseli, maka diperoleh inti permasalahan yakni 

bingung dalam pengambilan keputusan karir yang 

berimbas pada stress yang ringan. Hal ini 

disebabkan karena penghasilan orang tua dimana 

penghasilan orang tua sangat berpengaruh terhadap 

pemilihan karir. Pada pertemuan kedua dan ketiga 
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konseli (A.R.) terlihat lebih antusias dalam 

melaksanakan proses konseling, hal ini terlihat dari 

perhatian konseli di dalam mendengarkan arahan 

konselor serta keterbukaan konseli yang lebih dari 

pada saat pertemuan pertama. Pada pertemuan ini 

yaitu tahap dimana pemberian alternatif bantuan 

dilaksanakan (model konseling trait and factor). 

Konseli aktif bertanya dan berdiskusi dengan 

konselor ketika pemberian bantuan/pelaksanaan 

model konseling langkah demi langkah. Konseli 

menyatakan komitmennya untuk menjalankan model 

konseling dengan sungguh-sungguh. Hasilnya 

menunjukan perubahan pada konseli, dapat 

menentukan karirnya dengan kuliah sambil bekerja. 

Kemudian konselor memberikan dorongan semangat 

kepada konseli untuk bisa lebih baik lagi dalam 

merubah dan meningkatkan pengambilan keputusan 

karirnya. Pada pertemuan keempat, konselor dan 

konseli mengevaluasi secara keseluruhan 

pelaksanaan model konseling yang telah dilakukan 

konseli selama   2 minggu. Konseli melaksanakan 

alternatif yang disepakati dengan baik serta 

menunjukan sikap antusiasme yang tinggi, maka dari 

hasil beberapa pertemuan konseli menunjukkan 

adanya perubahan. Hal ini dapat terlihat dari 

pernyataan (A.R.) yaitu dapat menentukan karirnya 

dengan bekerja  

Konseli 2 (A008/A.V.S) 

Pada saat pre-test mendapatkan skor skala 

pengambilan keputusan karir sebesar 61,76% dalam 

kategori rendah mengalami peningkatan skor 

pengambilan keputusan karir pada hasil post-test 

menjadi 81,62% dalam kategori tinggi. Pada 

konseling pertemuan pertama, (A.V.S) terlihat lebih 

terbuka dan periang ketimbang konseli yang lain. 

Setelah penjalinan raport dan penggalian masalah 

terhadap konseli, maka diperoleh inti masalah yakni 

kurangnya informasi tentang karir yang ada 

disekolah ,tidak yakin dengan bakat yang dimiliki. 

Tidak jauh berbeda, pada konseling pertemuan 

kedua konseli menunjukan sikap yang kooperatif di 

dalam proses konseling. Pada pertemuan ini yaitu 

tahap dimana pemberian alternatif bantuan 

dilaksanakan. Konseli melaksanakan alternatif yang 

disepakati setiap langkahnya dengan baik serta 

menunjukan sikap kooperatif seperti pada pertemuan 

sebelumnya dalam mengidentifikasi permasalahan 

yang ia hadapi. Kemudian di akhir pertemuan kedua 

konseli berkomitmen untuk menjalani proses atau 

langkah alternatif bantuan (model konseling trait 

and factor) secara perlahan dan terorganisir. Pada 

pertemuan ketiga, konselor dan konseli bersama-

sama memeriksa hasil  pelaksanaan model konseling 

yang telah dilakukan konseli selama 5 hari. Hasilnya 

konseli (A.V.S) mulai menunjukkan adanya 

perubahan, konseli mulai membuka wawasannya 

mencari informasi tentang perguruan tinggi yang 

akan dimasuki dan mengasah bakat yang dimiliki. 

Pada pertemuan keempat, konselor dan konseli 

mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan model 

konseling yang telah dilakukan konseli selama   2 

minggu. Konseli melaksanakan alternatif yang 

disepakati dengan baik serta menunjukan sikap 

antusiasme, konseli (A.V.S) menunjukkan 

perubahan yang diharapkan, ia mengatakan bahwa ia 

sering membuka internet tentang perguruan tinggi, 

mulai mengasah bakatnya. Secara keseluruhan 

(A.V.S. telah mengalami peningkatan pada 

pengambilan keputusan karirnya Dan mampu 

mengasah kemampuannya secara baik.  

Konseli 3 (A009/A.N.J.) 

Pada saat pre-test memiliki skor skala 

pengambilan keputusan karir sebesar 61,03% dalam 

kategori rendah dan mengalami peningkatan skor 

skala pengambilan keputusan karir pada hasil post-

test menjadi 83,09% dalam kategori tinggi. Pada 

pertemuan pertama, konseli (A.N.J) terlihat cukup 

kooperatif dalam proses konseling. Konseli 

mengungkapkan kurang paham dengan dunia kerja 

atau perguruan tinggi yang akan dimasuki dan belum 

menyiapkan diri dengan terbuka walaupun ia terlihat 

agak kaku, sehingga konselor mencoba untuk 
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membuat konseli rileks dengan memberikan sedikit 

humor dalam proses konseling. Setelah penjalinan 

raport dan penggalian masalah terhadap konseli, 

maka diperoleh inti masalah yakni (A.N.J) kurang 

paham dengan dunia kerja atau perguruan tinggi dan  

belum mempersiapkan diri. Hal ini disebabkan 

faktor kurang persiapan untuk memasuki perguruan 

tinggi dan kurang membuka wawasan. Kemudian 

pada pertemuan kedua yaitu tahap pemberian 

alternatif bantuan (model konseling trait and factor), 

konseli melaksanakannya dengan cukup baik. Pada 

pertemuan kedua konseli (A.N.J) terlihat lebih 

antusias dalam melaksanakan proses konseling, hal 

ini terlihat dari perhatian konseli di dalam 

mendengarkan arahan konselor serta keterbukaan 

konseli yang lebih daripada saat pertemuan pertama. 

Konseli aktif bertanya dan berdiskusi dengan 

konselor ketika pemberian bantuan/pelaksanaan 

model konseling langkah per langkahnya. Konseli 

menyatakan komitmennya untuk menjalankan model 

konseling dengan sungguh-sungguh dan merubah 

dirinya untuk lebih mempersiakan diri dan membuka 

wawasan. Pada pertemuan ketiga, konselor dan 

konseli bersama-sama memeriksa hasil pelaksanaan 

model konseling yang telah dilakukan konseli 

selama 5 hari. Hasilnya menunjukan perubahan pada 

konseli. Kemudian konselor memberikan dorongan 

semangat kepada konseli untuk bisa lebih baik lagi 

dalam meningkatkan pengambilan keputusan 

karirnya. Pada pertemuan keempat, konselor dan 

konseli mengevaluasi secara keseluruhan 

pelaksanaan model konseling yang telah dilakukan 

konseli selama   2 minggu. Konseli melaksanakan 

alternatif yang disepakati dengan baik serta 

menunjukan sikap antusiasme yang tinggi, maka dari 

hasil beberapa pertemuan konseli menunjukkan 

adanya perubahan. Hal ini dapat terlihat dari 

pernyataan (A.N.J) yaitu mulai mempersiapkan diri 

dan membuka wawasan. Secara keseluruhan 

perubahan gejala pengambilan keputusan karir yang 

sebelumnya konseli alami telah mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

(A.N.J) yang mulai mempersiapkan diri dan 

membuka wawasan tentang perguruan tinggi,dan 

dunia kerja. Pada pertemuan keempat (A.N.J.) 

mengatakan bahwa ia sudah bisa mempersiapkan 

diri dan membuka wawasan tentang perguruan 

tinggi dan dunia kerja. 

Konseli 4 (A024/M.R) 

Pada saat pre-test memiliki skor skala 

pengambilan keputusan karir sebesar 61,03% dalam 

kategori rendah dan mengalami peningkatan skor 

skala pengambilan keputusan karir pada hasil post-

test menjadi 80,88% dalam kategori sedang. Pada 

pertemuan pertama, konseli (M.R) terlihat cukup 

kooperatif dalam proses konseling. Konseli 

mengungkapkan kurangnya motivasi dari 

lingkungan sekitar untuk memilih jurusan dengan 

terbuka,  Setelah penjalinan raport dan penggalian 

masalah terhadap konseli, maka diperoleh inti 

masalah yakni (M.R) kurangnya motivasi dari 

lingkungan sekitar orang tua atau teman dikelas Hal 

ini disebabkan faktor (M.R) selalu menunggu 

dorongan orang lain untuk menentukan jurusan tidak 

yakin dengan pilihannya. Kemudian pada pertemuan 

kedua yaitu tahap pemberian alternatif bantuan 

(model konseling trait and factor), konseli 

melaksanakannya dengan cukup baik. Pada 

pertemuan kedua konseli (M.R) terlihat antusias 

dalam melaksanakan proses konseling, hal ini 

terlihat dari perhatian konseli di dalam 

mendengarkan arahan konselor serta keterbukaan 

konseli yang lebih dari pada saat pertemuan 

pertama. Konseli aktif bertanya dan berdiskusi 

dengan konselor ketika pemberian 

bantuan/pelaksanaan model konseling langkah per 

langkahnya. Konseli menyatakan komitmennya 

untuk menjalankan model konseling dengan 

sungguh-sungguh dan merubah dirinya untuk bisa 

menentukan pilihannya tanpa menunggu dari 

dorongan orang lain. Pada pertemuan ketiga, 

konselor dan konseli bersama-sama memeriksa hasil 
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pelaksanaan model konseling yang telah dilakukan 

konseli selama 4 hari. Hasilnya menunjukan 

perubahan pada konseli. Kemudian konselor 

memberikan dorongan semangat kepada konseli 

untuk bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan 

pengambilan keputusan karirnya. Pada pertemuan 

keempat, konselor dan konseli mengevaluasi secara 

keseluruhan pelaksanaan model konseling yang telah 

dilakukan konseli selama   2 minggu. Konseli 

melaksanakan alternatif yang disepakati dengan baik 

serta menunjukan sikap antusiasme yang tinggi, 

maka dari hasil beberapa pertemuan konseli 

menunjukkan adanya perubahan. Hal ini dapat 

terlihat dari pernyataan (M.R) yaitu mulai 

menentukan pilihan karirnya tanpa menuggu 

dorongan dari orang lain. Secara keseluruhan 

perubahan pengambilan keputusan karir yang 

sebelumnya konseli alami telah mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

(M.R) yang mulai mempersiapkan diri dan 

menentukan pilihan tanpa menunggu dorongan dari 

orang lain. Pada pertemuan keempat (M.R) 

mengatakan bahwa ia sudah bisa mempersiapkan 

menentukan pilihan karirnya. 

Konseli 5 (A035/S.A.S) 

Pada saat pre-test mendapatkan skor skala 

pengambilan keputusan karir sebesar 61,76% dalam 

kategori rendah mengalami peningkatan skor 

pengambilan keputusan karir pada hasil post-test 

menjadi 83,82% dalam kategori tinggi. Pada 

konseling pertemuan pertama, (S.A.S) terlihat lebih 

terbuka dan periang ketimbang konseli yang lain. 

Setelah penjalinan raport dan penggalian masalah 

terhadap konseli, maka diperoleh inti masalah yakni 

ikut – ikutan teman dalam menentukan jurusan / 

karir ,tidak yakin dengan bakat yang dimiliki. Tidak 

jauh berbeda, pada konseling pertemuan kedua 

konseli menunjukan sikap yang kooperatif di dalam 

proses konseling. Pada pertemuan ini yaitu tahap 

dimana pemberian alternatif bantuan dilaksanakan. 

Konseli melaksanakan alternatif yang disepakati 

setiap langkahnya dengan baik serta menunjukan 

sikap kooperatif seperti pada pertemuan sebelumnya 

dalam mengidentifikasi permasalahan yang ia 

hadapi. Kemudian di akhir pertemuan kedua konseli 

berkomitmen untuk menjalani proses atau langkah 

alternatif bantuan (model konseling trait and factor) 

secara perlahan dan terorganisir. Pada pertemuan 

ketiga, konselor dan konseli bersama-sama 

memeriksa hasil  pelaksanaan model konseling yang 

telah dilakukan konseli selama 5 hari. Hasilnya 

konseli (S.A.S) mulai menunjukkan adanya 

perubahan, konseli mulai mencari informasi tentang 

perguruan tinggi yang akan dimasuki mengasah 

bakat yang dimiliki agar tidak ikut-ikutan teman 

dalam menentukan karir. Pada pertemuan keempat, 

konselor dan konseli mengevaluasi secara 

keseluruhan pelaksanaan model konseling yang telah 

dilakukan konseli selama   2 minggu. Konseli 

melaksanakan alternatif yang disepakati dengan baik 

serta menunjukan sikap antusiasme, konseli (S.A.S) 

menunjukkan perubahan yang diharapkan, ia tidak 

lagi ikut-ikutan teman dalam menentukan karir 

karena sudah menemukan minat yang sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Secara keseluruhan 

(S.A.S) telah mengalami peningkatan pada 

pengambilan keputusan karirnya.  

Berdasarkan perhitungan manual dengan 

menggunakan rumus t-test diperolehan perhitungan 

di atas, didapatkan bahwa  thit  >  ttab (8,24 > 2,751 

dengan taraf kepercayaan 95%). Jadi kesimpulan 

yang dapat diambil yaitu Ha yang artinya bahwa 

adanya perbedaan tingkat presentase pengambilan 

keputusan karir siswa kelas XI sebelum diberikan 

konseling kelompok dengan menggunakan model 

konseling trait and factor dan sesudah diberikan 

konseling. 

Pengambilan keputusan karir pada kelompok 

treatment memiliki rata-rata skor total 81,77%, 

sedangkan pengambilan keputusan karir pada 

kelompok kontrol yaitu memiliki rata-rata skor total 

68,41%. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat 
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bahwa kelompok yang diberikan treatment 

mengalami peningkatan pengambilan keputusan 

karir, sehingga dapat dikatakan bahwa model 

konseling yang diberikan efektif dalam 

meningkatkan pengambilan keputusan karir siswa 

kelas XI IPS 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kelompok treatment sebelum diberikan konseling 

mengalami pengambilan keputusan karir yang 

rendah namun setelah diberikan konseling dengan 

model konseling trait and factor, pengambilan 

keputusan karir yang dialami konseli mengalami 

peningkatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan konseling kelompok dengan 

menggunakan model konseling trait and factor 

efektif dalam meningkatkan pengambilan keputusan 

karir siswa kelas XI IPS 1, hal ini ditandai dengan 

adanya peningkatan pengambilan keputusan karir 

secara signifikan. Adanya peningkatan ini dapat 

terlihat pada skor pengambilan keputusan karir 

konseli sebelum diberikan perlakuan atau konseling 

yakni termasuk dalam kategori rendah, namun 

setelah diberikan konseling kelompok dengan model 

konseling trait and factor skor pengambilan 

keputusan karir konseli mengalami peningkatan 

hingga termasuk dalam kategori tinggi dan sedang. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa lima 

konseli dari kelompok treatment mencapai 

peningkatan pengambilan keputusan karir signifikan 

dalam kategori sedang, walaupun ada sedikit 

hambatan dalam proses konseling. Konseli 

terkadang kurang termotivasi pada awal pertemuan 

dan sedikit tegang dalam pelaksanaan proses 

konseling, sehingga membuat konselor agak 

kesulitan untuk menciptakan suasana yang 

diinginkan serta peneliti harus berusaha lebih keras 

membangkitkan motivasi konseli untuk 

berkomitmen meningkatkan pengambilan keputusan 

karirnya. 

Peneliti ingin melihat kekonsistenan hasil 

pelaksanaan konseling kelompok menggunakan 

model konseling trait and factor yang berikan 

selama   2 minggu kepada kelompok treatment, 

sehingga peneliti memutuskan turun ke lapangan 

kembali untuk melihat dan mendapatkan data 

kualitatif tentang pengambilan keputusan karir 

kelompok treatment. Hasil yang diperoleh, dimulai 

dari berakhirnya pemberian perlakuan kepada 

kelompok  treatment dan setelah dua minggu 

kemudian, menunjukan bahwa pada A001 

mengalami peningkatan, A008  mengalami 

peningkatan, A009  mengalami peningkatan, A024 

mengalami peningkatan, A035 mengalami 

peningkatan. 

Sedangkan untuk kelompok kontrol tidak terjadi 

penurunan maupun peningkatan tingkat 

pengambilan keputusan karir karena tidak diberikan 

konseling/perlakuan maupun treatment oleh peneliti 

yaitu model konseling trait and factor, sehingga 

tidak ada stimulus atau dorongan dari konselor untuk 

konseli. Pada dasarnya peran konselor sangat berarti 

untuk merubah perilaku konseli, di mulai dari 

merubah pola pikirnya, menjelaskan bahwa 

pengambilan keputusan karir sangat penting dan 

bermanfaat untuk kehidupan ke depan, hingga 

tertanam dan tumbuh niat dalam diri konseli untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik yang dapat 

ditunjukan melalui pola fikir. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat 

bahwa seseorang untuk dapat meningkatkan 

pengambilan keputusan karir dengan baik, 

dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, pemahaman 

dan motivasi diri, serta hubungan sosial 

(lingkungan). Ini berarti individu harus berusaha 

untuk memelihara keseimbangan yang wajar atau 

memiliki hubungan yang harmonis antara tuntutan 

internal dan eksternal. 

Jadi, dengan mengikuti kegiatan konseling 

kelompok menggunakan model konseling trait and 

factor, siswa kelas XI dapat meningkatkan 

pengambilan keputusan karir setelah lulus SMA. 

Mereka dapat melalui segala hambatan dan 
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rintangan pada proses belajar pembelajaran dan 

kegiatan lain di sekolah, maka bukan hanya prestasi 

belajar yang mampu mereka raih, tetapi juga 

pengambilan keputusan karir yang tertanam dan 

terinternalisasi ke dalam diri yang akan sangat 

bermanfaat untuk kehidupannya ke depan. 

Dari hasil pembahasan konseling kelompok 

dengan menggunakan model konseling trait and 

factor di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 

konseling kelompok dengan menggunakan model 

konseling trait and factor efektif untuk 

meningkatkan pengambilan keputusan karir siswa 

kelas XI IPS 1, yang ditandai dengan meningkatnya 

skor pengambilan keputusan karir sebelum dan 

setelah konseling kelompok. Hal ini dikarenakan 

faktor dari konseli sendiri yang bersungguh-sungguh 

serta berkomitmen untuk melaksanakan semua 

langkah dalam model konseling yang sudah 

disepakati bersama dengan peneliti. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

membimbing siswa dalam mengambil keputusan 

karier siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 

Banjarmasin tahun pelajaran 2015/2016  didapat 

sejumlah kriteria pencapaian yakni sebagai berikut:  

1. Sebelum diberikan konseling kelompok dengan 

model konseling trait and factor pengambilan 

keputusan karir konseli sebesar 61,46% yang 

termasuk dalam kategori rendah. 

2. Setelah diberikan konseling kelompok dengan 

model konseling trait and factor, pengambilan 

keputusan karir yang konseli alami mengalami 

peningkatan menjadi 81,77%  kategori tinggi. 

3. Dari perhitungan t-test menunjukkan thit sebesar 

8,24 antara persentase pengambilan keputusan 

karir  konseli sebelum dan sesudah konseling 

kelompok menggunakan model konseling trait 

and factor dengan nilai ttab sebesar 2,751  yang 

artinya terdapat perbedaan. 
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