
 

 

ABSTRAK 

Dinda Jihan Nabila. Bimbingan Karir dalam Mempersiapkan Masa Depan Anak 

Didik (Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung). 

 

Bimbingan karir merupakan upaya pemberian bantuan terhadap seseorang 

agar dapat memecahkan masalah karir untuk memperoleh penyesuaian diri yang 

sebaik-baiknya, baik pada waktu itu maupun pada masa yang akan datang. Setiap 

anak memiliki potensi masa depan yang sama, begitu pula anak-anak didik yang 

dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Meskipun mereka sering kali 

dianggap tidak memiliki masa depan, namun mereka tetap mempunyai hak untuk 

mendapatkan masa yang akan datang yang lebih baik. Oleh karena itu, bimbingan 

karir yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung yaitu 

untuk membantu anak-anak didik mengisi waktu mereka dengan hal-hal positif 

sebagai salah satu upaya mempersiapkan masa depan anak-anak didik.   

Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui jenis-jenis 

bimbingan karir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung. Kedua, untuk 

mengetahui teknik-teknik bimbingan karir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Bandung. Ketiga, untuk mengetahui hasil dari bimbingan karir di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Bandung. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitiatif, dengan mengumpulkan data dan informasi melalui metode wawancara, 

observasi, dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis oleh penulis dengan cara 

mendeskripsikan segala informasi yang diterima dari informan yang dengan data 

yang dibutuhkan. Kemudian penulis menyimpulkan informasi tersebut untuk 

menjawab tujuan penelitian.  

Bimbingan karir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung ini sesuai 

dengan tujuan bimbingan karir yang dikemukakan oleh Salahudin bahwa tujuan 

bimbingan karir adalah memiliki pemahaman diri, memiliki pengetahuan 

mengenai dunia kerja, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dan memiliki 

kemampuan merencanakan masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bimbingan karir yang diselenggarakan di LPKA membantu anak-anak didik untuk 

dapat merencanakan dan mempersiapkan masa depan mereka sesuai dengan 

tujuan dari bimbingan karir tersebut melalui berbagai jenis bimbingan karir seperti 

bimbingan mental rohani, intelektual dan wawasan kebangsaan, olahraga dan 

kesenian, kemasyarakatan, kemandirian, dan konseling yang menggunakan teknik 

bimbingan kelompok dan individu dalam pelaksanaan bimbingan karir.  
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