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PENGARUH BIMBINGAN KARIR TERHADAP ORIENTASI MASA 

DEPAN PADA PENERIMA MANFAAT DI PANTI PELAYANAN SOSIAL 

WANITA WANODYATAMA SURAKARTA 

 

Abstrak  

 

Orientasi masa depan merupakan cara pandang seseorang dalam penggambaran 

terhadap dirinya di masa yang akan datang. Kurang tepatnya sesorang dalam 

memilih dan menentukan karir menjadi suatu hal yang banyak merugikan diri 

sendiri, dalam hal ini memilih untuk menjadi pekerja seks komersial. Penelitian 

dilakukan di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta, Jawa 

Tengah. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif eksperimen dengan 

menggunakan Pretest-posttest Control Group Design dengan karakteristik subjek 

penelitian yaitu, penerima manfaat, peserta rehabilitasi di PPSW. Hasil dari uji 

Wilcoxon T-Test sebagaimana terdapat nilai Z sebesar -4,785 dengan probabilitas 

(p) 2-tailed sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil perhitungan uji Wilcoxon T-Test yang 

diperoleh, maka keputusan uji ditolak. Artinya terdapat pengaruh Pretest-Posttest 

pada kelompok eksperimen, namun dengan skor yang menurun setelah diberi 

penyuluhan karir terhadap orientasi masa depan. 

 

Kata Kunci: bimbingan karir, orientasi masa depan, penerima manfaat 

 

Abstract 

 

Future orientation is a way of looking at someone in their portrayal of themselves 

in the future. The study was conducted at the Wanodyatama Women's Social 

Services Institution in Surakarta, Central Java. This type of research is an 

experimental quantitative study using Pretest-posttest Control Group Design with 

the characteristics of research subjects namely, beneficiaries, rehabilitation 

participants at PPSW. The results of the Wilcoxon T-Test as shown in the table 

above are Z values of -4,785 with a (p) 2-tailed probability of 0,000 (p <0.05). 

Wilcoxon T-Test test results are obtained, the test decision is rejected. This means 

that there is a pretest-posttest influence on the experimental group, but with a 

declining score after being given career counseling on future orientation. 

 

Keywords: career guidance, future orientation, beneficiaries 

 

1. PENDAHULUAN 

Orientasi masa depan merupakan cara pandang seseorang dalam penggambaran 

terhadap dirinya di masa yang akan datang. Cara pandang yang dapat membuat 

seseorang untuk memahami, merencanakan dan menentukan keputusan terhadap 

karir yang akan dipilih. Sehingga keputusan terhadap karir dinilai penting dalam 

mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Masih banyak orang yang 
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kurang dalam mempersiapkan hal tersebut, yang mana menjadi suatu hal yang 

kurang tepat dalam memilih dan memutuskan karir.  

Kurang tepatnya sesorang dalam memilih dan menentukan karir menjadi 

suatu hal yang banyak merugikan diri sendiri, dalam hal ini memilih untuk 

menjadi pekerja seks komersial. Seperti pernyataan Kementerian Sosial yang 

mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah lokalisasi 

yang terbesar di dunia. Bahkan mencapai 40 ribu jumlah penerima manfaat yang 

memutuskan dan memilih bekerja di tempat lokalisasi tersebut.  

Kemudian menurut Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang mengatakan pada 2013 silam, terdapat 168 wadah lokalisasi 

di 76 kabupaten atau kota dan 24 provinsi di seluruh Indonesia. Data tersebut 

diperoleh dari seluruh Dinas Sosial Indonesia. Rapat Koordinasi Nasional 

Penanganan Prostitusi, Kemensos memberikan dukungan kepada seluruh 

Pemerintahan Daerah di Indonesia untuk menutup lokalisasi di wilayahnya.  

Pekerja Sosial di UPT Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama 

Surakarta mengatakan pada 2019 silam, terdapat 2 kamar yang berjumlah 22 

orang melarikan diri dari tempat rehabilitasi. Beberapa diantaranya, telah keluar 

masuk panti rehabilitasi Wanodyatama. Penerima manfaat berjumlah 55 dengan 

sebagian besar berusia 40 tahun keatas dan beberapa orang remaja belasan tahun. 

Mereka ingin segera keluar dari panti rehabilitas namun merasa takut untuk tidak 

dapat diterima oleh lingkungan tempat tinggal mereka. 

Hal ini lah yang menjadikan orientasi masa depan pekerja seks komersial 

atau penerima manfaat sangat perlu untuk dipertimbangkan dan perlu diarahkan. 

Sehingga perlunya intervensi pada penerima manfaat untuk memudahkan dalam 

memilih, menentukan dan memutuskan orientasi masa depan dengan melihat 

himbauan dari Kemensos kepada seluruh Pemerintahan Daerah untuk menutup 

lokalisasi yang mana sebagai wadah penerima manfaat dalam bekerja. 

Menurut Chaplin (2006) orientasi masa depan memiliki peranan kognitif, 

yaitu persepsi dari suatu pengalaman yang telah lalu yang berkaitan dengan 

kehidupan saat ini juga kehidupan kedepan. Sedangkan,  Thrommsdorff (1983) 

menjelaskan bahwa orientasi masa depan adalah fenomenaikognitif berkaitan 
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dengan motivasional, yaitu perencanaan dan perbaikan diri untuk kehidupan 

kedepan. 

MenurutZMarsudi (2003)Zbimbingan karirZadalah suatuZproses kognitif 

yang sistematis atau suatu layanan untuk memahami dan bertindak berdasarkan 

pada pengenalan dirinya sendiri, kesempatan pekerjaan,Zpendidikan, serta 

waktuZluang dalam mengembangkanZketrampilan, dan mengambilZkeputusan 

sehinggaZdapat menciptakanZdan mengatur perkembanganZkarirnya. 

Menentukan dan memutuskan orientasi masa depan akan berhubungan 

dengan mempersiapkan karir di kehidupan kedepan. Karir merupakan sesuatu 

yang memiliki peranan dalam kebahagiaan hidup seseorang. Oleh karena itu 

menentukan karir menjadi perihal yang penting dalam perjalanan hidup manusia. 

Memutuskan karir untuk orientasi masa depan dalam perjalanan hidup penerima 

manfaat merupakan suatu hal yang sulit. Hal ini dikarenakan penerima manfaat 

memiliki harapan untuk mengembangkan kemampuannya namun memiliki 

ketakutan untuk keluar dari panti rehhabilitasi, dikarenakan takut tidak 

lingkungan tempat mereka tinggal tidak daat menerima mereka. 

Creed, Patton, dan Prideaux, (2006) mengungkapkan bahwa sebanyak 50% 

individu mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan. Salah satu 

faktor adalah banyaknya pilihan jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan yang 

tersedia, sedangkan minimnya eksplorasi dan pengalaman role model karir. 

Terbatasnya informasi mengenai karir membuat individu memutuskan karir 

sesuai yang diketahui. 

Informasi yang tepat tentang dunia kerja dan diri sendiri merupakan hal 

yang penting untuk mempengaruhi persepsi individu dalam mengambil 

keputusan karirnya agar individu dapat menyesuaikan pilihan karir dengan 

potensi dirinya (Winkel, 2005).  

Menyesuaikan pilihan karir dengan potensi dapat melalui program 

bimbingan karir, individu dapat mencoba memahami bakat dan minat, mendapat 

informasi mengenai bidang pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan dalam 

bidang tertentu. Menurut Sukadji (dalam Setyowati, 2015) layanan bimbingan 

karir berada dalam tahap eksplorasi membantu memahami faktor-faktor relevan 
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dan memperoleh pengalaman membuat pilihan karir, mengeksplorasi bidang-

bidang pekerjaan dalam hubungannya dengan minat dan kemampuan, membuat 

perencanaan dan mengembangkan strategi pencapaiannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara 

bimbingan karir dengan orientasi masa depan terhadap penerima manfaat di 

Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatma Surakarta. Berdasarkan uraian 

diatas dapat dirumuskan hipotesis, yaitu ada pengaruh bimbingan karir terhadap 

orientasi masa depan.  

 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama 

Surakarta, Jawa Tengah yang dilakukan pada bulan Januari 2020. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen. Penelitian 

kuantitatif eksperimen dengan menggunakan Pretest-posttest Control Group 

Design ini merupakan penelitian untuk mengukur pengaruh suatu atau beberapa 

variabel terhadap variabel lain dengan memberikan Pre-Post Test. Pada 

kelompok eksperimen akanidiberikan bimbingan karir berupa penyuluhan 

karirisedangkan pada kelompokikontrol tidak diberikan penyuluhan karir  (Cook 

& Campbell, 2002). 

Tabel 1. Rancangan eksperimen 

 

Ri 

Kelompoki Pre-Testi Perlakuani Post-Testi 

KEi O1i Xi O2i 

KKi O1i - O2i 

RZ : RandomZ 

KEZ  : KelompokIEksperimen yangIdiberikanIperlakuan 

KKZ : KelompokZKontrol yangItidak diberikaIperlakuan 

O1Z  : PemberianIskala 1 orientasiZmasa depanI(pre-test) 

O2Z : PemberianIskala 2 orientasiZmasa depanI(post-tes) 

XZ  : DiberiIperlakuan 

-Z  : TidakIdiberi perlakuan  
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Populasi dalam penelitian ini adalah penerima manfaat yang menjalani 

rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. 

Karakteristik subjek penelitian yaitu, penerima manfaat, peserta rehabilitasi di 

PPSW Wanodyatama Surakarta. Teknik sampling menggunakan teknik Random 

Sampling, dengan menyiapkan urutan nomor acak 1-30 sehingga diperoleh 15 

subjek kelompok eksperimen dan 15 subjek kelompok kontrol.  

Terdapat dua variabel di dalam penelitian ini yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu orientasi masa depan dan variabel 

bebasnya yaitu penyuluhan karir. Instrumen dalam penelitian ini berupa skala 

orientasi masa depan dan penyuluhan karir untuk meningkatkan orientasi masa 

depan pada penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama 

Surakarta, kemudian di uji cobakan sebelum diberikan pada sampel untuk 

mengetahui apakah instrumen memenuhi syarat validitas dan realibilitas, namun 

untuk modul penyuluhan karir tidak menggunakan uji reliabilitas. Pengujian 

validitas skala orientasi masa depan menggunakan expert judgement yang terdiri 

dari 3 rater dan uji validitas modul penyuluhan karir menggunakan expert 

judgement yang terdiri dari 3 rater, sedangkan uji reliabilitas diperoleh hasil 

koef. reliabilitas 0,687 dengan menggunakan Alpha Cronbach. Skala orientasi 

masa depan sehingga layak sebagai pengukuran penelitian dan tidak 

menggunakan uji reliabilitas untuk modul penyuluhan karir. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa mempunyai 

rerata yang seimbang sebelum diberi perlakuan. Untuk melengkapi sebuah 

penelitian dibutuhkan instrumen-instrumen yang menunjang. Instrumen Pretest-

Posttest orientasi masa depan terdiri dari 21 aitem dan pada penyuluhan karir 

terdapat modul dan worksheet. Instrumen-instrumen tersebut diberikan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, namun pada kelompok kontrol 

tidak diberikan penyuluhan karir. Pada Pretest-Posttest terdapat 21 aitem dan 

modul penyuluhan karir. 

Pengumpulan data dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan yang terdiri 

dari, penentuan subjek, Pretest, interview dan Posttest. Jumlah subjek intervensi 

penyuluhan karir sebanyak 15 peserta yang dipandu oleh sebagai praktisi dari 
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UPT Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Dinas 

Pendidikan Kota Surakarta berpengalaman dalam menangani klien dengan 

professional trainer.  Dalam pelaksanaan penyuluhan karir dibantu oleh lima 

observer dari Universitas Kristen Setya Wacana. Intervensi dilakukan yang 

terdiri dari 6 sesi, diantaranya sesi I taaruf, sesi II mengenal diri sendiri, sesi III 

mengenal dunia kerja, sesi IV memutuskan karir, sesi V memutuskan kehidupan 

yang diharapkan, sesi VI penutup dengan total waktu 220 menit. 

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis uji normalitas dengan metode Non-Parametric dan uji 

homogenitas. Tindak lanjut dari analisis variansi apabila menghasilkan ditolak 

dilakukan uji homogenitas menggunakan Mann Withney. Analisis juga 

menggunakan uji Wilcoxon Test untuk melihat perbedaan hasil skala sebelum 

dan sesudah pengetesan pada suatu kelompok. 

Jadi keterkaitan antara kedua variabel yaitu memperoleh informasi karir 

dan pemahaman diri melalui bimbingan karir dengan pemahaman tersebut 

individu akan memandang masa depannya dengan optimis sehingga ia dapat 

mengambil keputusan karir sesuai yang diharapkan di masa depan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen penelitian yang telah di validasi dan reliabilitas selanjutnya diberikan 

kepada sampel penelitian. Hasil kategorisasi skala orientasi masa depan pada 

kelas eksperimen diperoleh nilai yang dapat dilihat pada tabel kategorisasi 

berikut. 

Tabel 2. Kategorisasi posttest kelompok eksperimen 

Valid  Frequency Percent Valid 

Percent 

Rendah  6 40,0 40,0 

Sedang  5 33,3 33,3 

Tinggi  3 20,0 20,0 

Sangat 

Tinggi  

1 6,7 6,7 

Total  15 100,0 100,0 
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Untuk melihat uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan skala 

orientasi masa depan, berdasarkan hasil angket diperoleh hasil Pretest-Posttest 

penerima manfaat sebagai berikut.  

Tabel 3. Uji hipotesis 

Treatment Mean Kelompok Nilai Z Sig Kesimpulan  

Pretest 

(Mann 

Withney) 

Eksperimen 63,80 -0,977 0,328 

(p >0,05) 

Tidak 

Signifikan Kontrol  59,47 

Posttest 

(Mann 

Withney) 

Eksperimen 61,87 -1,061 0,289 

(p >0,05) 

Tidak 

Signifikan Kontrol 62,80 

Pre-Post 

(Wilcoxon 

Test) 

Eksperimen 15,50 -4,785 0,000 

(p <0,05) 

Signifikan 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil Posttest eksperimen-kontrol dari 

uji Mann-Whitney U-Test di atas pada pengukuran posttest kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol diperoleh hasil Z skor = -1,061 dan Sig (2 tailed) sebesar 

0,289 (p<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

skor yang signifikan antara penerima manfaat yang mendapatkan penyuluhan 

karir pada kelompok eksperimen dengan penerima manfaat yang tidak 

mendapatkan penyuluhan karir pada kelompok kontrol. 

Hasil analisis pretest-posttest digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh orientasi masa depan penerima manfaat pada kelompok eksperimen. 

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan uji statistik Wilcoxon Test. 

Uji Wilcoxon Test dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

yang signifikan antara Two Corrected Sample (dua pengukuran dalam satu 

kelompok). Hasil dari uji Wilcoxon Test sebagaimana terdapat pada tabel di atas 

nilai Z sebesar -4,785 dengan probabilitas (p) 2-tailed sebesar 0,000 (p<0,05). 

Berdasarkan nilai statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penyuluhan karir terhadap orientasi masa depan yang signifikan pada penerima 

manfaat, namun pengaruh tersebut turun yang dapat dilihat pada hasil Posttest 

kelompok eksperimen. 

Hasil perhitungan uji Mann-Whitney Test yang diperoleh, maka keputusan 
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uji diterima. Artinya tidak ada pengaruh Posttest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan orientasi masa depan setelah diberikan penyuluhan 

karir. 

Hasil perhitungan uji Wilcoxon Test yang diperoleh, maka keputusan uji 

ditolak. Artinya bimbingan karir melalui intervensi penyuluhan karir tidak dapat 

meningkatkan orientasi masa depan pada penerima manfaat di Panti Pelayanan 

Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. 

Hal ini juga ditemukan pada subjek saat penelitian yang mana subjek 

merasa bosan disebabkan kegiatan penyuluhan karir dengan waktu yang cukup 

lama. Kemudian subjek mengikuti penyuluhan karir hanya sebatas formalitas 

dikarenakan takut diberi sanksi oleh pekerja sosial dengan penambahan masa 

rehabilitasi. 

Hal ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Harisanto 

(2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor internal lebih 

mempengaruhi keputusan memilih karir pada remaja dibanding faktor dari luar. 

Menurut Brown (2008) empat faktor utama yang mendasari kesulitan 

pengambilan keputusan karir adalah keraguan, kurangnya informasi, konflik 

interpersonal dan hambatan serta kurangnya kesiapan. 

Creed, Patton, dan Prideaux, (2006) mengungkapkan bahwa sebanyak 50% 

remaja mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan. Salah satu 

faktornya adalah begitu banyak pilihan jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan 

yang tersedia, serta kebutuhan untuk mengetahui nilai-nilai kehidupan serta 

tujuan apa yang dibutuhkan dalam pilihan karir tersebut. Selain itu, terbatasnya 

eksplorasi dan pengalaman pada role model karir membuat minat dan aspirasi 

remaja yang berkaitan dengan bidang karir tertentu sering kali menjadi stereotipe 

atau sesuatu yang telah terpolakan dalam fikirannya dan terbatas. Terbatasnya 

informasi mengenai karir membuat remaja hanya memilih sesuai dengan apa 

yang diketahui. 

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis menggunakan Wilcoxon Pretest-

Posttest diketahui Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,000 yang artinya terdapat 

pengaruh. Pada nilai Z sebesar -4,785 yakni, terdapat penurunan skor dari Pretest 
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ke Posttest. Hal ini berarti terdapat penurunan orientasi masa depan pada 

penerima manfaat yang diberikan penyuluhan karir di panti Pelayanan Sosial 

Wanodyatama. Namun, generalisasi dari hasil-hasil penelitian ini terbatas pada 

populasi dimana penelitian dilakukan. Dengan demikian, penerapan pada ruang 

lingkup yang lebih luas dengan karakteristik yang berbeda kiranya perlu 

dilakukan penelitian lagi dengan menggunakan atau menambah variabel-variabel 

lain yang belum disertakan dalam penelitian ini ataupun dengan menambah dan 

memperluas ruang lingkup penelitian. 

Keterbatasan dalam penelitian sulit untuk dihindari, keterbatasan tersebut 

diantaranya; 1) Modifikasi modul yang kurang sesuai dengan subjek di usia 

lanjut, 2) Instruksi yang diberikan trainer kepada subjek penelitian kurang 

spesifik, 3) Kurangnya pemantauan subjek penelitian setelah posttest, sehingga 

peneliti tidak mengetahui respon atau reaksi setelah penyuluhan karir, 4) 

Kurangnya pemahaman informasi yang sulit ditangkap oleh subjek penelitian 

mengingat latar belakang pendidikan yang lemah. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa semua permasalahan 

dan hipotesis yang diajukan telah dikaji dan diuji secara empiris di lapangan. 

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa hipotesis tidak terbukti kebenarannya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tidak terdapat pengaruh 

antara penyuluhan karir dengan orientasi masa karena mengalami penururnan 

hasil posttest pada kelompok ekperimen pada penerima manfaat di Panti 

Pelayanan Sosial Wanodyatama. 

Hasil analisis koefisien korelasi dengan bantuan program komputer 

program SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows release versi 

16.00, antara pretest-posttest orientasi masa depan yang diberikan penyuluhan 

karir mendapatkan hasil dengan Sign (2-tailed)=0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh terhadap orientasi masa depan penerima manfaat, namun 

mengalami penurunan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyuluhan karir 

dan orientasi masa depan tidak dapat digunakan sebagai prediktor.  
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