
 

 

 

 

RINGKASAN SKRIPSI 

 

 

Skripsi ini berjudul “Meningkatkan orientasi karir melalui layanan bimbingan kelompok 

pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Ngabang Kabupaten Landak”.”. Masalah 

umum yang dibahas di dalam skripsi ini ialah “Bagaimanakah meningkatkan orientasi karir 

melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 01 

Ngabang Kabupaten Landak?”. Dengan sub masalahnya adalah ; 1) Bagaimanakah gambaran 

orientasi karir siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Ngabang Kabupaten Landak ? 

2) Bagaimanakah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan orientasi karir 

siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Ngabang Kabupaten Landak ? 3) Apakah  

layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan orientasi karir siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 01 Ngabang Kabupaten Landak ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan orientasi karir melalui layanan bimbingan 

kelompok pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Ngabang Kabupaten Landak. 

Dengan tujuan khusus adalah untuk : 1) Mengetahui gambaran orientasi karir siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Ngabang Kabupaten Landak., 2) Mengetahui pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan orientasi karir siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 01 Ngabang Kabupaten Landak. 3) Mengetahui peningkatan orientasi 

karir setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 01 Ngabang Kabupaten Landak.. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah orientasi karir. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan bentuk penelitiannya adalah 

penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK). Subjek penelitian yang diberikan tindakan 

adalah 8 siswa dengan karakteristik siswa yang memiliki orientasi karir paling rendah. 

Hasil penelitian ini secara umum : layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

orientasi karir pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Ngabang Kabupaten 

Landak telah berhasil dengan baik. Gambaran orientasi karir siswa sebelum diberikannya 

tindakan memperoleh persentase 63,88% masuk kategori “Cukup”. Setelah diberikan tindakan 

bimbingan kelompok mengalami kenaikan 16,52% menjadi 69,86% masuk dalam kategori 

“Baik”. Hal ini terjadi karena adanya perbaikan pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok yang 

dilaksanakan oleh peneliti dalam dua siklus penelitian dan empat kali pertemuan melalui tahap 

perencanaan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai berikut : (1) Orientasi 

karir merupakan sesuatu yang penting untuk diberikan kepada siswa dalam rangka 

mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depannya. (2) Guru bimbingan dan konseling dapat 

semaksimal mungkin untuk mempersiapkan karir siswa dalam menghadapi masa depan dengan 

cara memberikan berbagai layanan tentang orientasi karir. (3) Kepala sekolah sekiranya terus 

memberi dukungan penuh pada kegiatan yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling 

guna dalam mempersiapkan pencapaian karir siswa. 


