
 

 

ABSTRAK 

 

Nizar Anderian. Bimbingan Melalui Layanan Orientasi Dan Informasi Dalam 

Mengarahkan Siswa Berkarir Di Luar Negeri. 

Di dalam arus globalisasi yang memiliki diferensiasi sosial yang semakin 

kompleks, khususnya siswa SMK akan dihadapkan pada berbagai macam 

kemungkinan pilihan hidup yang penting, seperti pilihan untuk melanjutkan studi, 

pilihan tentang dunia kerja atau karir, pilihan tentang pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minat. Sesuai dengan kebutuhan akan bimbingan karir, SMK 

N 1 Mundu Cirebon pun memiliki program bimbingan yaitu bimbingan melalui 

layanan orientasi dan informasi. Bimbingan ini  bertujuan memberikan informasi dan 

mengarahkan siswa untuk berkarir diluar negri. Selain itu juga sekolah ini juga 

menyediakan beberapa informasi lowongan pekerjaan  bagi para lulusanya yang ingin 

berkarir di luar negeri. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana layanan 

orientasi dan informasi yang ada di sekolah, pelaksanaan layanan orientasi dan 

informasi serta perbedaan sebelum dan sesudah adanya bimbingan layanan orientasi 

dan informasi di SMKN N 1 Mundu Cirebon. 

Penelitian ini bertolak dari kebutuhan akan layanan bimbingan bagi siswa 

SMK yang akan dihadapkan pada berbagai macam kemungkinan pilihan hidup yang 

penting, seperti pilihan karir yang sosok untuk dirinya. Dari adanya kebutuhan itu, 

layanan orientasi dan informasi adalah salah satu program layanan bimbingan yang 

dapat digunakan sebagai upaya awal untuk mengenalkan peserta didik pada suatu 

pilhan karier yang akan dipilih. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif. 

Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan 

secara faktual, aktual dan sistematis mengenai Bimbingan Melalui Layanan Orientasi 

dan Informasi Dalam Mengarahkan Siswa Berkarir Di Luar Negri di SMK N 1 

Mundu Cirebon. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan layanan orientasi 

dan informasi yang diselenggarakan di SMK N 1 Mundu Cirebon ternyata dapat 

memberikan pemahaman, pandangan, pengetahuan, serta tatapan dan arahan kedepan 

terhadap karir yang akan dipilih siswa di masa yang akan datang. 

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

cukup signifinifikan dari bimbingan layanan orientasi dan informasi yang telah 

dilaksaksanakan pihak sekolah. Hal ini dibuktikan dari hasil tanggapan siswa 

terhadap pelayanan yang di laksanakan sekolah SMK N 1 Mundu Cirebon,bahwa 

para siswa merasa sangat terbantu dalam mempersiapkan karir mereka. 


