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Setiap individu dewasa ini dituntut untuk bisa menunjukkan dirinya dalam 
bidang yang dikuasainya didepan orang lain. Kepercayaan diri sangat dibutuhkan 
dalam hal ini. Percaya diri dalam mengambil keputusan akan masa depannya juga 
menjadi hal penting. Oleh karena itu perlu disiapkan lebih dini untuk karier dengan 
memulai dari awal tentang penjurusan di SMA. Layanan bimbingan karier 
diperlukan di sekolah untuk membantu siswa dalam mengambil keputusan, memilih, 
mengembangkan serta merencanakan karier siswa. Dengan adanya layanan 
bimbingan karier maka dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah karier yang 
dihadapi dan bisa mengambil serta memilih keputusan dengan kepercayaan diri. 

Layanan bimbingan karier yang kita ketahui adalah salah satu bagian dari 
bimbingan dan konseling di sekolah. Tugas layanan bimbingan karier yaitu upaya 
dari konselor dan guru mata pelajaran yang membantu siswa dalam pengambilan 
keputusan tepat mengenai kariernya. Upaya pengambilan keputusan siswa untuk 
karirnya ini tak lepas dari kepercayaan diri yang ada pada diri siswa karena itu 
layanan bimbingan karier ini sangat diperlukan perannya dalam sekolah. Sesuai 
dengan tujuan dari layanan bimbingan karier ini maka di sekolah peran BK dalam 
menentukan karier siswa dengan pemilihan penjurusan menjadi awal dari arah karier 
lanjutan para siswa ke perguruan tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh Layanan bimbingan karier 
terhadap kepercayaan diri siswa dalam memilih jurusan serta tingkat layanan 
bimbingan karier dan tingkat kepercayaan diri siswa dalam memilih jurusan. Dan 
menggunakan metode kuantitatif korelasional yang populasi penelitiannya berjumlah 
290 dengan sampel 43 siswa.  

Hasil yang diperoleh yaitu layanan bimbingan karier berada pada kategori 
sedang dengan prosentase 74,4% dan kepercayaan diri siswa berada pada kategori 
sedang dengan prosentase 83,7%. Hasil nilai reabilitas pada layanan bimbingan 
karier sebesar 0,826 dan pada kepercayaan diri sebesar 0,791. Hasil analisis 
regresinya dengan Fhit = 6,173 > Ft5% = 4,08. Dari hasil analisisnya terdapat 
pengaruh yang signifikan dengan skor t = 2,814 dan sig (p) = 0,007, dimana p=0,007 
< 0,01. Nilai R Square adalah 0,131. Ini berarti bahwa pengaruh layanan bimbingan 
karier terhadap kepercayaan diri adalah 13,1% sedangkan 86,9% dipengaruhi oleh 
faktor lain. 

Kesimpulannya bahwa ada pengaruh yang signifikan tentang layanan 
bimbingan karier terhadap kepercayaan diri siswa dalam memilih jurusan di MA Al 
Maarif Singosari Malang. 


