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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN LAYANAN BIMBINGAN KARIR 
DENGAN MINAT UNTUK MELANJUTKAN STUDI SISWA KELAS XI SMA 

MUHAMMADIYAH SUMENEP TAHUN PELAJARAN 2014 – 2015 
EKA YULIANA 

Kata Kunci: Pemahaman Layanan Bimbingan Karir, Minat Untuk Melanjutkan 
Studi. 

 

Salah satu layanan yang diberikan di sekolah adalah layanan bimbingan 
karir, sehingga siswa mengetahui dan memahami diri, memahami apa yang ada 
dalam diri sendiri dengan baik serta untuk mengetahui dengan baik pekerjaan 
apa saja yang ada dan persyaratan apa yang dituntut untuk pekerjaan itu, 
selanjutnya siswa dapat memadukan apa yang dituntut oleh suatu pekerjaan 
atau karir dengan kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah ada hubungan antara 
pemahaman bimbingan karir dengan minat untuk melanjutkan studi siswa kelas 
XI SMA Muhammadiyah Sumenep Tahun Pelajaran 2014 - 2015? (2) Berapa 
besar hubungan antara pemahaman bimbingan karir dengan minat untuk 
melanjutkan studi siswa kelas XI SMA Muhammadiyah Sumenep Tahun 
Pelajaran 2014 - 2015?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek 
penelitian siswa kelas XI SMA Muhammadiyah Sumenep Tahun Pelajaran 2014 - 
2015. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk kedua variabel adalah 
angket tertutup. Pengolahan data dilakukan dengan analisis korelasi product 
moment dengan Variabel X adalah pemahaman bimbingan karir dan Variabel Y 
adalah minat untuk melanjutkan studi. 

Hasil penelitian dengan mengunakan analisis korelasi product moment 
menunjukkan bahwa nilai r hitung = 0,706, hasil ini menunjukkan bahwa semakin 
besar pemahaman siswa tentang bimbingan karir maka akan semakin besar pula 
minat siswa untuk melanjutkan studi. Berada pada arah yang positif, sedangkan 
uji signifikansi koefesien korelasi menunjukkan bahwa r tabel pada taraf 
signifikansi 1 % sebesar 0.403. Hal ini dapat diketahui r hitung > r tabel pada 
taraf signifikansi 1 % dengan kata lain Ho ditolak sehingga demikian Ha diterima. 
Jadi terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pemahaman bimbingan 
karir dengan minat untuk melanjutkan studi siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 
Sumenep Tahun Pelajaran 2014 - 2015. 

Saran dalam penulisan skripsi ini saya tujukan kepada pengelola 
pendidikan Memberikan masukan di dalam memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemahaman bimbingan karir dengan minat untuk melanjutkan 
studi siswa. Untuk para guru khususnya guru BK karena sekolah merupakan 
lembaga pendidikan setelah keluarga hendaklah memperhatikan perkembangan 
siswa terutama yang mempunyai tingkat minat untuk melanjutkan studi yang 
rendah hendaknya diberikan pemahaman mengenai layanan bimbingan karir 
yang ada di sekolah tersebut. 

 


