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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran layanan penempatan 

penyaluran, bimbingan karier, minat studi lanjut, apakah ada kontribusi antara 

pemberian layanan penempatan penyaluran terhadap minat studi lanjut, 

apakah ada kontribusi antara bimbingan karier terhadap minat studi lanjut dan 

apakah ada kontribusi antara pemberian layanan penempatan penyaluran dan 

bimbingan karier terhadap minat studi lanjut pada siswa SMA Negeri di 

Banjarmasin. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode/jenis penelitian korelasional. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XII di SMA Negeri 5 Banjarmasin sebanyak 167 siswa, dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. Sumber data dikumpulkan 

melalui instrumen yang berbentuk angket yang sebelumnya telah di uji 

validitas dan reliabilitas serta telah melewati uji persyaratan analisis data uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian layanan penempatan 

penyaluran pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 Banjarmasin tergolong dalam 

klasifikasi sedang, bimbingan karier tergolong dalam klasifikasi sedang, dan 

minat studi lanjut tergolong dalam klasifikasi sedang. Selain itu, ditemukan 

pula ada kontribusi antara pemberian layanan penempatan penyaluran 

terhadap minat studi lanjut dan ada kontribusi antara bimbingan karier 

terhadap minat studi lanjut, serta ada kontribusi antara pemberian layanan 

penempatan dan bimbingan karier secara bersama-sama terhadap minat studi 

lanjut pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 Banjarmasin.  

Kata Kunci: Layanan Penempatan Penyaluran, Bimbingan Karier, Studi 

Lanjut 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan Permendikbud Pasal 9 

No. 111/2014, tanggung jawab pelaksanaan 

bimbingan dan konseling pada satuan 

pendidikan dilakukan oleh konselor atau 

guru bimbingan dan konseling. Guru 

Bimbingan dan konseling berupaya untuk 

membantu seorang atau beberapa individu 

agar secara mandiri mampu menggali, 

menemukan serta mengembangkan potensi, 

minat, bakat, sikap dan cita-cita yang 

dimiliki berdasarkan norma-norma yang 

berlaku. Aspek yang tercakup berupa aspek 

akademik, pribadi, sosial, dan karir.  

Tanpa mengesampingkan tiga 

aspek lainnya, aspek karir pada siswa kelas 

XII SMA perlu mendapat perhatian dari 

guru bimbingan dan konseling karena siswa 

dihadapkan dengan pilihan-pilihan karier 

dimasa mendatang khususnya mengenai 

studi lanjut. 

Studi lanjut adalah pendidikan 

lanjutan atau sambungan setelah tamat dari 

sekolah asal atau pendidikan yang lebih 

tinggi dari saat ini. Sedangkan menurut 

Undang-Undang tentang Pendidikan 

Tinggi Nomor 12 tahun 2012 bab I pasal 1 

ayat 2, pendidikan tinggi adalah jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program diploma, program 

sarjana, program magister, program doktor, 

dan program profesi, serta program 

spesialis, yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 

bangsa Indonesia. 

Stigma di masyarakat Indonesia 

masih melekat bahwa besaran tinggi gaji 

dipengaruhi dengan tingkat pendidikan 

seseorang. Terlebih lagi dalam lowongan 

pekerjaan, kualifikasi pendidikan menjadi 

syarat penting dalam suatu jabatan. 

Sehingga membuat masyarakat terus 

berupaya meningkatkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi, misalnya lulus 

SMA masuk ke Perguruan Tinggi. 

Beberapa orangtua terkadang 

menuntut anaknya harus masuk masuk 

kejurusan tertentu pada perguruan tinggi, 

sebagian orangtua lagi menyuruh anaknya 

langsung bekerja karena terkendala biaya 

dan sebagian siswa diberikan kebebasan 

orangtuanya untuk melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi tetapi malah bingung 

mau kemana. Hal tersebut  membuat siswa 

SMA/sederajat khususnya peserta didik 

yang sedang berada pada kelas XII 

kebingungan dalam pilihan apakah harus 

langsung bekerja atau melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. 

Menurut Gunawan (2001) masalah 

yang sering dialami oleh siswa sekolah 

menengah yaitu pengambilan keputusan ke 

perguruan tinggi. Seorang siswa yang telah 

lulus dari SMA/sederajat dihadapkan pada 

pilihan-pilihan sulit yang berhubungan 

dengan kariernya, apakah selanjutnya akan 

meneruskan studi lanjut ke perguruan 
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tinggi/sederajat atau akan langsung bekerja 

maupun mengikuti pelatihan tertentu. 

Peserta didik yang akan 

melanjutkan pendidikannya maupun yang 

langsung bekerja, tidak bisa langsung dapat 

melakukannya melainkan melalui suatu 

proses pengambilan keputusan. Perlu 

adanya dukungan dari berbagai pihak 

terdekat dari peserta didik dalam proses 

pengambilan keputusan dan perencanaan 

karier tersebut. 

Peran orang tua peserta didik 

sangatlah penting karena jika kurangnya 

dukungan dan perhatian orang tua 

mengenai pendidikan dan arah karier juga 

akan menjadi penyebab sulitnya anak 

dalam memutuskan dan merencanakan arah 

pilihan karier di masa depan. 

Perencanaan memegang peranan 

penting dalam ruang lingkup pendidikan 

karena menjadi penentu dan sekaligus 

memberi arah terhadap tujuan yang ingin 

dicapai. Dengan perencanaan yang matang, 

suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan 

terarah. Perencanaan yang matang dan 

disusun dengan baik akan memberi 

pengaruh terhadap ketercapaian tujuan 

(Sarbini, 2011). 

Kesulitan-kesulitan untuk 

mengambil keputusan karier akan dapat 

dihindari manakala siswa memiliki 

sejumlah pengetahuan serta informasi yang 

memadai tentang hal-hal yang berkenaan 

dengan dunia kariernya. Maka seorang 

siswa membutuhkan bantuan bimbingan 

dari guru BK yang ada di sekolah, guna 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman 

yang memadai tentang berbagai kondisi, 

potensi dan karakteristik diri. 

Studi pendahuluan Prameswari, 

Chadidjah, Sutarno (2013) pada siswa 

sekolah menengah atas di Surakarta 

menunjukkan bahwa perlu adanya 

optimalisasi peran guru bimbingan dan 

konseling dalam memberikan layanan 

dalam memandu siswa untuk dapat 

membuat keputusan kariernya dan perlunya 

pengembangan bahan informasi bimbingan 

tentang studi lanjut ke perguruan tinggi 

guna meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan karier. 

Dalam hal ini usaha yang dilakukan 

sekolah khususnya guru bimbingan dan 

konseling pada siswa yang akan lulus 

adalah dengan layanan klasikal mengenai 

layanan penempatan penyaluran. Layanan 

penempatan dan penyaluran adalah layanan 

bimbingan dan konseling yang membantu 

siswa mengembangkan serta menyalurkan 

bakat, minat dan potensi yang dimiliki 

secara tepat dan sesuai, guna menghindari 

ketidaksesuaian antara bakat, minat dan 

usaha, juga membantu siswa untuk dapat 

menyesuaikan potensi dan bakatnya dengan 

usaha yang dilakukan. 

Selain layanan penempatan dan 

penyaluran, guru bimbingan dan konseling 

juga melakukan layanan bimbingan karir. 
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Bimbingan karir (Winkel dan Hastuti, 

2010) adalah bimbingan dalam 

mempersiapkan diri menghadapi dunia 

kerja, dalam memilih lapangan kerja atau 

jabatan /profesi tertentu serta membekali 

diri supaya siap memangku jabatan itu, dan 

dalam menyesuaikan diri dengan berbagai 

tuntutan dari lapanan pekerjaan yang 

dimasuki. 

Kegiatan layanan penempatan 

penyaluran dan bimbingan karier yang ada 

di sekolah dapat dijadikan salah satu faktor 

untuk menunjang keberhasilan dalam dunia 

pendidikan dan menjadikan peserta didik 

semakin mudah dalam menentukan pilihan 

karier masa depannya guna menjadi warga 

negara yang cerdas. 

Sehingga dalam penelitian ini 

mencari sejauh mana kontribusi antara 

Pemberian Layanan Penempatan 

Penyaluran dan Bimbingan Karier terhadap 

Minat Studi Lanjut Siswa Kelas XII SMA 

Negeri Banjarmasin. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

korelasi dengan pendekatan kuantitatif 

yang bertujuan untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa 

eratnya hubungan serta berarti atau tidak 

hubungan itu (Arikunto, 2010). 

Subyek penelitian ini adalah siswa-

siswi kelas XII di SMA Negeri 5 

Banjarmasin sejumlah 167 responden. Jenis 

instrumen yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah angket/kuisoner 

Minat Studi Lanjut, angket/kuisoner 

Layanan Penempatan Penyaluran dan 

angket/kuisoner Bimbingan Karir. 

Instrumen diuji kevalidan data dengan 

menggunakan rumus korelasi product 

moment sedangkan pengujian reliabilitas 

dengan menggunakan alpha cronbanch 

menggunakan rumus alpha. 

Uji normalitas data menggunakan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, uji 

heteroskedastisitas menggunakan 

Scatterplot serta uji multikolinearitas 

menggunakan Coefficients. Sedangkan uji 

hipotesis dengan menggunakan bantuan 

software SPPS 23 dengan panduan dari 

buku Ghozali (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Pada gambar 1 dijelaskan bahwa 

pemberian layanan penempatan penyaluran 

(X1) memiliki kontribusi terhadap minat 

studi lanjut (Y). Pemberian bimbingan 

karier (X2) juga (Y). Selanjutnya pemberian 

layanan penempatan penyaluran (X1) dan 

Layanan 

Penempatan 

dan Penyaluran 

(X1) 

Bimbingan 

Karir 

(X2) 

Minat Studi 

Lanjut 

(Y) 
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bimbingan karier (X2) memiliki kontribusi 

terhadap minat studi lanjut (Y). 

Sehingga dalam penelitian ini 

disusun hipotesis (1) ada atau tidak adanya 

kontribusi antara pemberian layanan 

penempatan penyaluran terhadap minat 

studi lanjut (2) ada atau tidakadanya 

kontribusi antara bimbingan karier terhadap 

minat studi lanjut (3) ada atau tidak adanya 

kontribusi antara pemberian layanan 

penempatan penyaluran dan bimbingan 

karier secara bersama-sama terhadap minat 

studi lanjut. 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Dari hasil pembagian 

angket/kuisoner kepada 167 subjek siswa 

kelas XII SMA Negeri 5 Banjarmsin 

didapatkan hasil minat studi lanjut 

tergolong pada klasifikasi sedang. Layanan 

penempatan penyaluran tergolong pada 

klasifikasi sedang. Sedangkan bimbingan 

karier pada siswa kelas tergolong pada 

klasifikasi sedang. 

Dari hasil uji normalitas didapatkan 

distribusi data normal, sehingga data yang 

terkumpul dari kuesioner minat studi lanjut, 

kuesioner layanan penempatan penyaluran 

dan kuesioner bimbingan karier dapat dapat 

digeneralisasikan pada populasinya dan 

dilakukan analisis instrumen lebih lanjut. 

Hasil uji heteroskedastisitas bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi minat studi 

lanjut berdasarkan masukan variabel 

layanan penempatan penyaluran dan 

bimbingan karier. 

Sedangkan uji multikolinearitas 

didapatkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel layanan 

penempatan penyaluran dan bimbingan 

karier dalam model regresi. 

Hasil uji hipotesis menggunakan 

SPSS 23 didapatkan:  

1. Konstanta sebesar 61.221. Artinya, jika 

kontribusi layanan penempatan 

penyaluran nilainya adalah 0, maka 

minat studi lanjut nilainya adalah 

61.221. Memberikan arti bahwa tanpa 

adanya kontribusi layanan penempatan 

penyaluran, estimasi besarnya minat 

studi lanjut memiliki nilai konstan 

sebesar 61.221. Sedangkan koefisien 

regresi variabel layanan penempatan 

penyaluran sebesar 0.669. Artinya, jika 

variabel layanan penempatan 

penyaluran mengalami kenaikan 1 poin, 

maka minat studi lanjut akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.669 

poin. Koefisien bernilai positif, artinya 

terjadi kontribusi positif antara layanan 

penempatan penyaluran terhadap minat 

studi lanjut, yaitu apabila layanan 

penempatan penyaluran semakin tinggi 

maka semakin tinggi pula minat studi 

lanjut. 
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2. Konstanta sebesar 55.935. Artinya, jika 

kontribusi bimbingan karier adalah 0, 

maka minat studi lanjut nilainya adalah 

55.935. Memberikan arti bahwa tanpa 

adanya kontribusi bimbingan karier, 

estimasi besarnya minat studi lanjut 

memiliki nilai konstan sebesar 55.935. 

Sedangkan koefisien regresi variabel 

bimbingan karier sebesar 0.576. 

Artinya, jika variabel bimbingan karier 

mengalami kenaikan 1 poin, maka 

minat studi lanjut akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,576 poin. Koefisien 

bernilai positif, artinya terjadi 

kontribusi positif antara bimbingan 

karier terhadap minat studi lanjut, yaitu 

apabila bimbingan karier semakin 

tinggi maka semakin tinggi pula minat 

studi lanjut. 

3. Konstanta sebesar 49.931. Artinya, jika 

kontribusi layanan penempatan 

penyaluran dan bimbingan karier 

nilainya adalah 0, maka minat studi 

lanjut nilainya adalah 49.931. 

Memberikan arti bahwa tanpa adanya 

kontribusi layanan penempatan 

penyaluran dan bimbingan karier, 

estimasi besarnya minat studi lanjut 

memiliki nilai konstan sebesar 49.931. 

Sedangkan koefisien regresi variabel 

layanan penempatan penyaluran 

sebesar 0.511. Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan variabel layanan 

penempatan penyaluran sebesar 1 poin, 

maka minat studi lanjut akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.511 

dengan asumsi bahwa variabel bebas 

yang lain dari model regresi adalah 

tetap. Koefisien bernilai positif, artinya 

terjadi kontribusi positif antara layanan 

penempatan penyaluran terhadap minat 

studi lanjut, yaitu apabila layanan 

penempatan penyaluran semakin tinggi 

maka semakin tinggi pula minat studi 

lanjut. Lalu koefisien regresi variabel 

bimbingan karier sebesar 0.197. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan 

variabel bimbingan karier sebesar 1 

poin, maka minat studi lanjut akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.197 

dengan asumsi bahwa variabel bebas 

yang lain dari model regresi adalah 

tetap. Koefisien bernilai positif, artinya 

terjadi kontribusi positif antara 

bimbingan karier terhadap minat studi 

lanjut, yaitu apabila bimbingan karier 

semakin tinggi maka semakin tinggi 

pula minat studi lanjut. 

 

Dari keseluruhan analisa tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 

Alternatif (Ha) terbukti, yakni adanya 

kontribusi antara pemberian layanan 

penempatan penyaluran dan bimbingan 

karier secara bersama-sama terhadap minat 

studi lanjut pada siswa kelas XII SMA 

Negeri 5 Banjarmasin. 
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Kontribusi penelitian ini untuk 

bimbigan dan konseling adalah bahwa apa 

dilakukan guru bimbingan dan konseling 

dalam meningkatkan minat studi lanjut 

berupa pemberian penempatan penyaluran 

dan bimbingan karir disekolah layak dan 

patut dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh. Guru bimbingan dan konseling 

bisa memanfaatkan Buku Panduan 

bimbingan tentang studi lanjut ke 

perguruan tinggi untuk meningkatkan 

kemampuan pengambilan keputusan karir 

siswa sekolah menengah atas yang 

dikembangkan Prameswari, Chadidjah, 

Sutarno (2013) dalam pelaksanaannya. 

Layanan penempatan dan penyaluran 

juga mempunyai dampak terhadap 

pengembangan bakat peserta didik namun 

dalam pelaksanaanya perlu ditingkatkan 

lagi (Hardiansyah, Endang dan Lestari, 

2016). 

Sejalan dengan penelitian Rohmah dan 

Falah (2016) bahwa layanan bimbingan 

karir berpengaruh terhadap peningkatan 

motivasi siswa melanjutkan pendidikan ke 

Perguruan Tinggi, namun hal itu ditunjang 

oleh dukungan fasilitas dan dukungan dari 

guru mata pelajaran, wali kelas, kepala 

sekolah beserta staf sekolah yang lain serta 

adanya kesadaran siswa yang secara 

sukarela datang ke Guru Bimbingan 

Konseling untuk konsultasi. 

KESIMPULAN dan SARAN 

Kesimpulan 

(1) Pemberian layanan penempatan 

penyaluran pada siswa kelas XII SMA 

Negeri 5 Banjarmasin tergolong dalam 

klasifikasi sedang (2) Bimbingan karier 

pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 

Banjarmasin tergolong dalam klasifikasi 

sedang (3) Minat studi lanjut pada siswa 

kelas XII SMA Negeri 5 Banjarmasin 

tergolong dalam klasifikasi sedang (4) ada 

kontribusi antara pemberian layanan 

penempatan penyaluran terhadap minat 

studi lanjut pada siswa kelas XII SMA 

Negeri 5 (5) ada kontribusi antara 

bimbingan karier terhadap minat studi 

lanjut pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 

Banjarmasin (6) ada kontribusi antara 

pemberian layanan penempatan dan 

bimbingan karier secara bersama-sama 

terhadap minat studi lanjut pada siswa kelas 

XII SMA Negeri 5 Banjarmasin. 

Saran 

Untuk kepala sekolah agar dapat selalu 

meningkatkan pengawasan terhadap 

layanan-layanan bimbingan konseling yang 

dilaksanakan oleh guru BK khususnya 

mengenai permasalahan pemilihan karier 

studi lanjut peserta didik. 

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, 

bisa mengembangkan produk untuk 

mempermudah pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran dan bimbingan 
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karir yang inovatif sesuai dengan 

perkembangan zaman. 
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